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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
У РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Навчально-виховний процес – система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між
заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича
практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії,
спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо). З початком навчання у ВНЗ для
студентів можуть змінюватись умови проживання, режим дня, місце проживання, фізичне та розумове навантаження та інші екзогенні фактори, які будуть формувати комплексний вплив на фізичний розвиток. Отже навчально-виховний процес буде включати комплекс екзогенних факторів, що будуть відрізнятись в залежності від професійної
спрямованості та рівня ВНЗ.
Ключові слова: навчально-виховний процес, фізичний розвиток, рівні акредитації.
Учебно-воспитательный процесс – система организации учебно-воспитательной, учебно-производственной
деятельности, определенной учебными, научными, воспитательными планами (уроки, лекции, лабораторные занятия, время отдыха между занятиями, учебная практика, занятия по трудовому, профессиональному обучению и профессиональной ориентации, производственная практика, работа в трудовых объединениях, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, походы, экскурсии, спортивные соревнования, перевозка или переходы к
месту проведения мероприятий и т.п.). С началом обучения в ВУЗе для студентов могут меняться условия проживания, режим дня, место проживания, физическое и умственное напряжение и другие экзогенные факторы, которые
будут формировать комплексное воздействие на физическое развитие. Итак учебно-воспитательный процесс будет включать комплекс экзогенных факторов, которые будут отличаться в зависимости от профессиональной направленности и уровня аккредитации ВУЗа.
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, физическое развитие, уровни аккредитации.
The educational process – a system of educational, training and production activities defined educational, scientific,
educational plans (lessons, lectures, laboratory exercises, rest time between classes, teaching practice sessions on
employment, vocational training and vocational guidance, production practice, work in labor unions, research and
development work, trips, excursions, sports, traffic or conversions to the event, etc.). Since the beginning of studies in
universities for students can range accommodation, daily routine, place of residence, physical and mental stress and other
exogenous factors that will shape the complex effect on physical development. So the educational process will include a set
of exogenous factors that will vary depending on the professional orientation and levels of accreditation Universities.
Key words: educational process, physical development, levels of accreditation.

навчання – це дозоване засвоєння навчального
матеріалу на кожний урок; у вищому навчальному закладі – це навчальний процес, що має науково-пошуковий, творчий характер, пов’язаний
з глибоким самостійним засвоєнням знань, дозованих не на урок, а на семестр, пов’язаний з
опануванням новими методами роботи ВНЗ.
У школі – щоденний контроль, перевірка поточної успішності, у вищому навчальному закладі
– подання нового матеріалу та перевірка його засвоєння розділені тривалими проміжками часу.

Навчально-виховний процес забезпечує можливість: здобуття особою знань, умінь і навичок
у гуманітарній, соціальній, науково-природничій
і технічній сферах; інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку
особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої
та вихованої особистості [5, с. 124].
До моменту вступу до вищого навчального
закладу (ВНЗ) більшість юнаків та дівчат досягають певного ступеня фізичної зрілості. Однак
фізичний та психічний розвиток триває. У школі
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Зростаючий обсяг роботи у ВНЗ іноді здається
першокурсниками нездійсненним, а відсутність
щоденного контролю за їхньою роботою призводить до того, що вільний час першокурсники уявляють безмежним порівняно зі школою
[6, с. 257].
Педагогічний процес у різних навчальних
закладах має багато спільного, але існують ряд
особливостей та відмінностей, що залежать від
рівня акредитації, профілю та, особливо, від належності до міністерств та відомств воєнізованого профілю (збройні сили, міліція, рятувальники).
Визначено основні особливості педагогічного процесу ВНЗ ІV рівня акредитації медичного
профілю на прикладі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та
відомчим ВНЗ МНС України І рівня акредитації на прикладі Вищого професійного училища
Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (ВНМУ) – багатопрофільний навчально-науковий центр підготовки,
спеціалізації, післядипломної освіти та удосконалення лікарів і науково-педагогічних кадрів,
навчальний заклад IV рівня акредитації державної форми власності.
У вищому навчальному закладі основними
видами навчальних занять є: лекції, лабораторні
заняття, практичні заняття, семінарські заняття,
захист історії хвороби, самостійна робота під
керівництвом викладача, індивідуальні заняття,
консультації, виробнича практика, курсова робота, контрольні заходи, самостійна позааудиторна
робота. Наприклад практичні заняття проводяться в спеціально оснащених навчальних кімнатах,
операційних, перев’язочних, палатах біля ліжка
хворого з половиною академічної групи. Частина практичних занять близько 25% – на молодших курсах, до 33% – на старших курсах, проводиться самостійно під контролем викладача
[1, с. 12].
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого
заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Студент вважається
допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового
екзамену, диференційованого заліку або заліку),
якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Вищий

навчальний заклад може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та
екзаменів. При використанні модульного контролю екзамени проводяться після вивчення дисципліни згідно з «Положенням з контролю знань
та умінь студентів при організації навчального
процесу за модульно-цикловим принципом».
Оцінка з дисципліни виставляється як середня з
оцінок за модулі, на які структурована навчальна
дисципліна, з додаванням заохочувальних балів
за виконану індивідуальну самостійну роботу протягом вивчення дисципліни, але не більше 12 балів. Оцінка за модуль визначається як
сума оцінок поточної навчальної діяльності (до
120 балів) та оцінки підсумкового модульного
контролю (80 балів) та в сумі складає максимально 200 балів. Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від
причини пропуску, студент відпрацьовує згідно
з графіком консультацій та відробок. Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час
поточного контролю теми на відповідному занятті. Екзамени проводяться за розкладом, який
доводиться до відома викладачів і студентів не
пізніше, як за місяць до початку сесії. Порядок і
методика проведення заліків та екзаменів визначаються вищим навчальним закладом.
Навчальний час студента визначається кількістю часу, відведеного на виконання програми
підготовки спеціаліста. Обліковими одиницями
навчального часу є: академічна година, навчальний день (не більше 8 академічних годин), навчальний тиждень (не більше 32 академічних
годин), навчальний семестр, навчальний курс,
навчальний рік триває 12 місяців. Навчальні дні
та їх тривалість визначаються річним графіком
навчального процесу. Навчальні заняття тривають дві академічні години з перервами між ними
і проводяться за розкладом занять, який повинен
забезпечувати виконання навчального плану в
повному обсязі.
До осіб, що навчаються у ВНМУ належать
студенти всіх форм навчання – денної, заочної,
слухачі курсів, гуртків тощо, аспіранти, докторанти, що навчаються як за рахунок бюджету,
так і на умовах надання платних освітніх послуг.
Особи, що навчаються у ВНМУ зобов’язані: дотримуватись правових та етичних правил співжиття, вести здоровий спосіб життя; постійно
підвищувати свій соціально-культурний, духовний рівень, оволодівати загально-культурними
цінностями, знаннями національної культури,
історії, мови, права, традицій українського народу; виконувати у встановлені терміни всі види
завдань, які передбачені навчальними планами і
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програмами, дотримуватись графіка навчального процесу та навчальної дисципліни.
Особам, проживаючим в гуртожитку, вхід
дозволяється до 24.00 за перепустками. Особи, які не проживають в гуртожитку, можуть
проходити в гуртожиток з 17.00 до 21.00. В суботу і в неділю, передсвяткові та святкові дні –
3 9.00 до 21.00, після залишення черговому по
гуртожитку паспорта чи студентського квитка
медуніверситету, після реєстрації в книзі відвідувачів. З 23.00 в гуртожитку повинна дотримуватись повна тиша. З 24.00 до 6.00 вхід в гуртожиток припиняється. Проживаючі в гуртожитку
зобов’язані: суворо дотримуватись в гуртожитку
Правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні
електричними, газовими та іншими приладами
та обладнанням [4, с. 22].
Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
(далі – Училище) – є державним професійнотехнічним навчальним закладом, що здійснює
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників високого рівня кваліфікації
з технологічно складних професій, молодших
спеціалістів у галузі цивільного захисту держави, інші види навчання згідно з отриманими ліцензіями.
Навчально-виробничий процес в Училищі –
це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на
реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних
стандартів. Ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки,
демократизму, незалежності від політичних,
громадських, релігійних об’єднань, на спільній
діяльності педагогічних працівників, курсантів,
учнів, слухачів, батьків, органів і підрозділів
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту і включає гуманітарну та соціально-економічну, математичну та природничо-наукову,
професійно-теоретичну, професійно-практичну,
загально-професійну підготовку, а також виховну роботу з курсантами, учнями і слухачами.
В училищі практикуються різні типи уроків,
види занять (лекційні, семінарські, лабораторні,
практичні, індивідуальні заняття), практикуми,
самостійні, дослідні роботи, застосовуються
інноваційні технології навчання, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями, навичками та професійними компетенціями.
Навчальний час курсанта, учня і слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм
професійно-технічної освіти. Обліковими оди-

ницями навчального часу є: академічна година
тривалістю 45 хвилин; урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин; навчальний день, тривалість якого
не перевищує 8 академічних годин; навчальний
тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин на другому ступені професійнотехнічної освіти та 30 академічних годин – на
третьому ступені; навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує
40 навчальних тижнів.
Для учнів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», встановлюються канікули терміном не менше 8 тижнів, крім останнього курсу навчання; курсантам
надається відпустка відповідно до Положення
про проходження служби особами рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.
Навчальні групи в Училищі комплектуються
чисельністю не більше 30 осіб. Для проведення
занять з виробничого навчання, лабораторних,
практичних робіт навчальні групи поділяються
на 2 підгрупи.
Визначення навчальних досягнень курсантів,
учнів і слухачів Училища здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання
навчальних досягнень курсантів, учнів, слухачів
у професійно-технічних навчальних закладах,
що заносяться до журналів обліку теоретичного
і виробничого навчання.
Перелік форм контролю знань, умінь і навичок курсантів, учнів, слухачів та критерії
їх кваліфікаційної атестації встановлюються
робочими навчальними планами. З метою визначення рівня професійної підготовленості
курсантів, учнів і слухачів на окремих ступенях
професійно-технічної освіти проводиться кваліфікаційна атестація, за наслідками якої може
присвоюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія). Особи, які з різних
причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію,
мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва (диплома кваліфікованого робітника) про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації встановленого зразка. Навчання
в Училищі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Особам, які завершили
навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну
атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії,
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класу) та, за умови закінчення навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти в
акредитованому з окремих напрямів (спеціальностей) Училищі, – кваліфікація «молодший
спеціаліст» і видаються документи про освіту,
зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України [3, с. 57].
Курсанти Училища – це особи, які мають
повну загальну середню освіту та в установленому порядку зараховані до Училища в межах
державного замовлення, призначені на посади курсантів з присвоєнням їм спеціального
звання рядового та молодшого начальницького
складу і навчаються з метою здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «кваліфікований
робітник» та «молодший спеціаліст». У період навчання курсанти носять формений одяг
встановленого зразка. Забезпечення курсантів
форменим одягом та іншим речовим майном
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів за нормою, встановленою для курсантів навчальних закладів, пропорційно строку
навчання. Курсанти на весь період навчання
забезпечуються безкоштовним проживанням
у гуртожитку казармового типу та харчуванням за встановленими нормами. Курсанти під
час навчання перебувають в Училищі цілодобово. Для них встановлюється шестиденний
робочий тиждень з одним вихідним днем. Бойове чергування, несення служби у добовому
наряді здійснюються у будь-які дні тижня без
обмеження загальної тривалості службового
часу. У розпорядку дня передбачений час для
проведення ранкової фізичної зарядки, ранкового огляду, ранкового й вечірнього туалету;
для навчальних занять і підготовки до них; для
інструктажу та розводу добового наряду; для
зміни спеціального (робочого) одягу, чищення
одягу, взуття, миття рук перед їжею, харчування, обслуговування озброєння, бойової та іншої
техніки; для гуманітарної, культурно-освітньої
та спортивно-масової роботи, слухання радіо й
перегляду телепередач; для приймання хворих
у медичному пункті, вечірньої прогулянки, вечірньої перевірки та восьмигодинного сну. Проміжок між харчуванням не може перевищувати
7 годин. Після обіду протягом не менше ніж 30
хвилин заняття не проводяться і роботи не виконуються. Збори, засідання, а також концерти,
кінофільми та інші заходи мають бути закінчені до вечірньої перевірки. Для обслуговування
озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів, дообладнання і впорядкування
парків та об’єктів навчально-матеріальної бази,
впорядкування будівель, приміщень і виконання інших робіт встановлюється парко-госпо-

дарський день. Вихідні, святкові та неробочі
дні є днями відпочинку для всього особового складу, крім осіб, залучених до виконання
службових обов’язків. Ці дні згідно з планами,
а також вільний від занять час відводяться для
відпочинку, проведення культурно-освітньої
роботи, спортивних заходів та ігр. У дні відпочинку ранкова фізична зарядка не проводиться.
Збереження і зміцнення здоров’я, фізичний розвиток курсантів – важлива і невід’ємна частина
їх підготовки та забезпечується шляхом проведення заходів, спрямованих на створення здорових умов служби і побуту; систематичного
загартовування і фізичного розвитку; виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і
лікувально-профілактичних заходів [2, с. 34].
Учні Училища – це особи, які мають повну
загальну середню освіту, або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до
Училища на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти на умовах договору. Учні під час проведення занять, з метою дотримання правил безпеки праці носять
спеціальний одяг. У період навчання учням, які
навчаються на платній основі, може надаватися
гуртожиток відповідно до вимог чинного законодавства.
Курсанти і учні повинні суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу. Керівник Училища визначає
порядок звільнення курсантів із розташування
навчального закладу. Курсанти випускного курсу звільняються із розташування Училища після закінчення навчальних занять і обов’язкових
годин самостійної підготовки та інших заходів,
визначених розпорядком дня. Курсанти і учні
Училища в позаурочний час беруть участь у
суспільно-корисній праці та виконують всі роботи із самообслуговування, що спрямовані на
забезпечення належних умов навчання, проживання і харчування. Учням Училища видається
учнівський квиток, а курсантам – службове посвідчення встановленого зразка.
Висновки:
Отже на основі проведеного порівняльного
аналізу встановлені основні особливості та відмінності навчально-виховного процесу навчальних закладів різних типів, профілів та рівнів
акредитації
Основні особливосі педагогічного процесу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (ВНМУ) та
Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
(ВПУ ЛДУБЖ)
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Навчальний заклад
Особливості
Особи, що навчаються

ВНМУ

ВПУ ЛДУБЖ

студенти

курсанти

учні

Рівень акредитації

ІV

І

І

Галузь

медицина

цивільний захист

цивільний захист

Профіль

медичний

воєнізований, рятувальний

рятувальний

Спеціалізація

Спеціаліст, магістр

Кваліфікований робітник, молодший спеціаліст

Кваліфікований робітник, молодший спеціаліст

Осровні форми та методи
навчально-виховного
процесу

лекції, лабораторні,
практичні, семінарські,
індивідуальні заняття,
захист історії хвороби, самостійна робота,
консультації, виробнича
практика, курсова робота, контрольні заходи

різні типи уроків,
лекційні, семінарські,
лабораторні, практичні,
індивідуальні заняття,
практикуми, самостійні,
дослідні роботи

різні типи уроків,
лекційні, семінарські,
лабораторні, практичні,
індивідуальні заняття,
практикуми, самостійні,
дослідні роботи

Обсяг освітньо-професійної програми

300-360 кредитів ЕСТS

90-120 кредитів ЕСТS

90-120 кредитів ЕСТS

Оцінювання

5-бальна, ЕСТS

12-бальна шкала

12-бальна шкала

Самостійна робота, підготовка до занять

Самоконтроль

Очний контроль
у відведений час

Очний контроль
у відведений час

Канікули

Не менше 8 тижнів

Не менше 5 тижнів

Не менше 8 тижнів

Проживання

Гуртожиток, квартира,
дім

Гуртожиток
казармового типу

Гуртожиток, квартира,
дім

Режим дня, харчування,
фізична підготовка

Особисті у кожного
студента

Казармовий, відповідно
до Статута Збройних Сил

Особисті у кожного учня

Одяг

Спеціальний одяг лише
під час занять

Формений одяг
протягом дня

Спеціальний одяг під час
занять та самопідготовки

Література:
1. Закон України №2984-III від 17 січня 2002 року «Про вищу освіту»
2. Закон України № 548-XIV від 24 березня 1999 року Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
3. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України № 400/192 від 20 червня
2003 року Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів
4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом
МОН України від 02.06.1993 № 161
5. Зайченко І. B. Педагогіка. / І. B. Зайченко. – Київ: Освіта України, 2008. – 528 с.
6. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи. / З. Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2010. – 495 с.
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доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб
Харківського національного медичного університету

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ
Мета – дослідження клінічних, лабораторно-інструментальних особливостей ураження шлунково-кишкового
тракту у хворих на подагру. Патологія травного тракту була представлена ГЕРБ з езофагітом і без нього, гастродуоденітом і хронічним колітом. Виділені провідні клінічні симптоми; у частини хворих виявлений зв’язок диспепсичних
порушень та загострень подагри. Зазначений важкий перебіг суглобового синдрому, зумовлений великою кількістю
уражених суглобів і високого індексу тяжкості подагри. Порушення мінерального гомеостазу полягали у гіперфосфатемії, дисліпідемії. Виразність даних змін залежала від ступеня гіперурикемії.
Ключові слова: патологія шлунково-кишкового тракту, подагра, фосфорно-кальцієвий гомеостаз, ліпідний обмін.
Цель – исследование клинических, лабораторно-инструментальных особенностей поражения желудочнокишечного тракта у больных подагрой. Патология пищеварительного тракта была представлена ГЭРБ с эзофагитом
и без такового, гастродуоденитом и хроническим колитом. Выделенные ведущие клинические симптомы; у части больных обнаружена связь между диспепсическими нарушениями и обострениями подагры. Выявлено тяжелое течение суставного синдрома, обусловленное большим количеством пораженных суставов и высокого индекса тяжести подагры. Нарушение минерального гомеостаза заключалось в гиперфосфатемии, дислипидемии.
Выраженность данных изменений зависела от степени гиперурикемии.
Ключевые слова: патология желудочно-кишечного тракта, подагра, фосфорно-кальциевый гомеостаз,
липидный обмен.
Aim – to study of clinical, laboratory and instrumental characteristics of gastrointestinal tract lesions in patients with
gout. Pathology of the digestive tract was presented by GERD with esophagitis and without it, gastroduodenitis and chronic
colitis. Leading clinical symptoms were highlighted; in some patients link between dyspeptic disorders and gout attacks
was found. Severe course articular syndrome was revealed caused by a large number of affected joints and a high index
of severity of gout. Violation of mineral homeostasis consisted of hyperphosphatemia, dyslipidemia. Expression of these
changes depended on the degree of hyperuricemia.
Key words: pathology of the gastrointestinal tract, gout, phospho-calcium homeostasis, lipid metabolism.

Подагра – гетерогенне за походженням хронічне захворювання, пов’язане з порушенням
обміну сечової кислоти, яке характеризується
відкладанням в різних тканинах кристалів уратів та клінічно проявляється рецидивуючим артритом утворенням тофусів и ураженням внутрішніх органів. У зв’язку з високою частотою
ускладнень, розповсюдженістю, прогресуючим
характером перебігу захворювання подагра є
однією із найактуальніших медико-соціальних
проблем у світі. Дані щодо поширеності подагри
у всьому світі вказують на збільшення зазначеного показника майже удвічі [2, 3]. В Україні захворюваність на подагру складає 5–28 випадків
на 1000 чоловіків і 1–6 – на 1000 жінок, а поширеність гіперурикемії – 15–20% [8].
Клінічні прояви подагри не обмежуються
ураженням опорно-рухового апарату, захворювання характеризується накопиченням мікротофусних депозитів в різних органах і тканинах
організму. Саме тому своєчасна діагностика подагри та вісцеропатій, раннє і відповідне лікування не лише основної нозології, але й супутніх
патологій має безпосереднє клінічне і соціальне
значення для такої категорії хворих. Протягом
останніх десятиліть наукові дослідження при

подагрі спрямовані на вивчення етіології, патогенезу, діагностики та лікування, дослідженню
впливу супровідних метаболічних порушень та
захворювань. Особлива увага приділяється проблемі коморбідних станів при подагрі, таких як
ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, метаболічний синдром, артеріальна гіпертензія,
що асоційовані із серцево-судинними подіями
та і є причиною летальності [10, 11]. Отримані
дані, що супутні захворювання та метаболічні
розлади у хворих на подагру, особливо при їх
сполучанні, асоційовані з вищим рівнем сечової
кислоти в сироватці крові і, як наслідок, із більш
важким перебігом артриту [1, 6, 7].
Останніми роками дослідження особливостей перебігу будь-якого захворювання в умовах
поліморбідності сформувало новий науковий напрямок.
Особливої уваги заслуговує дослідження різних варіантів вісцеропатій з позицій зростання
ризику смертності, інвалідності та значного погіршення якості життя в умовах коморбідності
та поліморбідності. Сучасні дані про лікування
подагри потребують постійних оновлень, що
пов’язано з віковим зростанням поліморбідного
фону у цих хворих, при чому найбільшої ува-
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ги заслуговують коморбідні захворювання, що
мають спільні патогенетичні ланки з основним
захворюванням чи іншу залежність між ними
[1, 9, 12]. Проспективно проаналізована коморбідності та поліморбідності при подагрі: отримані дані, що зі збільшенням тривалості, тяжкості
перебігу подагри та віку хворих зростає поліморбідність пацієнта, в якій доцільно виділяти
коморбідні стани, що мають спільні з подагрою
етіопатогенетичні звязки, зворотні причинно-наслідкові механізми (наприклад, хвороби органів
травлення), що підвищують гастроінтестинальні
ризики та випадкові супутні захворювання [5].
Мета – дослідження клінічних, лабораторноінструментальних особливостей ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру.
Матеріали і методи. Патологію травного
тракту діагностували на підставі критеріїв діагностики відповідної нозології. Для діагностики
подагри використовували критерії SL Wallace з
співавт. (1977), рекомендовані американської
ревматологической асоціацією в 2001р. За даними анамнезу уточнювали тривалість, тяжкість,
клінічні, морфологічні варіанти патології шлунково-кишкового тракту і подагри. У дослідження включалися пацієнти з патологією шлунковокишкового тракту, що виникла на тлі існуючої
подагри. Лабораторне обстеження включало
загальноклінічні методи – аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз. Стан мінерального гомеостазу
оцінювали за вмістом загального кальцію і фосфору в сироватці крові, пуринового обміну – за
рівнем сечової кислоти, ліпідного – за змістом
загального холестерину (ХС), ХС ліпопротеїнів
низької щільності (ЛПНЩ), тригліцеридів (ТГ) і
ХС ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПВЩ)
біохімічним методом. Статистична обробка
отриманих результатів проводилася за допомогою факторного та регресіонно-кореляційного
аналізу програми Statgraphics 3.0 згідно з вбудованими алгоритмами. Для отримання нормативних показників була обстежена група практично
здорових осіб (20 осіб) відповідного віку.
Результати та їх обговорення. Обстежено 3
3 пацієнта (26 чоловіків та 7 жінок), середній вік
становив 51±8 років. Патологія травного тракту
була діагностована на підставі даних анамнезу,
клінічних показників та інструментальних методів обстеження і була представлена ГЕРБ з
езофагітом (21,2%) і без такого (36,4%), гастродуоденітом (18,2%) і хронічним колітом (24,2%).
Ерозивні зміни виявлені при високих значеннях
гіперурикемії і тофусній подагрі (15,2%). При
аналізі скарг пацієнтів з боку травного тракту було виявлено, що провідними клінічними
симптомами були: біль у животі – 16 (48,5%),

моторно – евакуаторні розлади, порушення акту
дефекації, зміни характеру калу, синдром шлункової кишкової диспепсії, астеноневротичний
синдром. Синдром шлункової диспепсії включав
скарги на печію, регургитацію їжі, біль за грудиною і дисфагію. Моторно-евакуаторні розлади
у вигляді діареї були притаманні 30,3% хворим,
запори – 51,5%; нестійкі випорожнення відзначали 18,2% пацієнтів. Порушення акту дефекації
проявлялося у вигляді відчуття неповного випорожнення, тенезмів, тривалого натужування;
наявності слизу в калі. На зміни характеру калу
вказували 72,7% хворих. 18 (54,5%) пацієнтів
спостерігали зв’язок між загостренням суглобової патології та появою скарг з боку травного
тракту. У частини хворих (7 пацієнтів – 21,2%)
диспепсичні порушення (нестійкі випорожнення, гіперсалівація, втрата апетиту, обкладений
язик, відрижка, болі і тяжкість в епігастральній
ділянці) були попередниками загострень суглобової патології. На прогресування симптомів патології травного тракту з роками вказувала більшість 63,6% хворих.
Пацієнти мали різні клінічні варіанти та
стадії подагри: безсимптомна гіперурикемія
(7 осіб), гостра атака подагри (3 особи), інтермітуюча подагра (14), хронічна подагра (9 осіб).
Тофуси виявлені у 4 (12,1%) пацієнтів. Рентгенологічні зміни в суглобах відповідали явищам деструкції, дегенерації і регенерації. У 13 (39,4%)
хворих виявлено нефролітіаз.
Рівень сечової кислоти крові варіював в межах від 360 до 731 мкмоль/л. Для детального вивчення біохімічних показників залежно від ступеня гіперурикемії всі пацієнти були розділені
на 2 групи: I група (13 пацієнтів) з гіперурикемією, що перевищує 600 мкмоль/л, II група (20
осіб) з урикемією 360-600 мкмоль/л. У частини
хворих у гемограмі виявлені такі зміни, як моноцитоз (36,4%), прискорення ШОЕ (пацієнти з
гострою атакою подагри – 9,1%).
При вивченні фосфорно-кальцієвого обміну
у обстежуваних хворих в обох групах пацієнтів
відзначалися однотипні зміни – нормальний рівень кальцію крові (в І групі – 2,58±0,02 ммоль/л,
у ІІ -2,60±0,03 ммоль/л, у здорових пацієнтів
-2,62±0,03) у поєднанні з гіперфосфатемією.
Рівень сироваткового фосфору був істотно вище
в першій групі хворих. Концентрація фосфору
сироватки крові становила 1,86±0,06 ммоль/л
у першій та 1,62±0,05 у другій групі хворих
порівняно з групою практично здорових осіб
(1,44±0,07 ммоль/л).
У 57,6% обстежених пацієнтів були однотипні зміни: підвищення рівня ЗХС, ХС ЛПНГ
ЛПНЩ, гіпертриглицеридемія і незначне зни-
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ження рівня ХС ЛПВЩ. Виразність даних змін
залежала від ступеня гіперурикемії. Гіпертригліцеридемія була значною в першій групі хворих,
тоді як зниження ХС ЛПВЩ було істотнішим у
другій групі хворих при порівнянні даних показників між показниками I і II груп. Так підвищення ТГ в першій групі хворих було в межах
2,63±0,10 ммоль/л, тоді як у другій групі хворих –
2,26±0,12 при значенні в контрольній групі
1,68±0,10 ммоль/л. Показник ХС ЛПВЩ виявився зниженим до 1,24±0,05 ммоль/л у другій групі хворих, тоді як у першій групі він становив
1,02±0,03 ммоль/л.
Висновки. Особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру представлені певними клінічними характеристиками
(визначені провідні клінічні синдроми); зв’язком
диспепсичних порушень із загостренням сугло-

бової патології; порушенням мінерального гомеостазу (гіперфосфатемії), ліпідного обміну,
змінами в гемограмі (моноцитоз). Спостерігається важкий перебіг суглобового синдрому, зумовлений великою кількістю уражених суглобів
і високого індексу тяжкості подагри. Ступінь
біохімічних порушень залежить від ступеня гіперурикемії. Більш суттєві зміни в гомеостазі
спостерігаються при гіперурикемії, що перевищує 600 мкмоль/л. При помірній гіперурикемії
атерогенний вплив сечової кислоти незначний.
У хворих на подагру, ускладнену патологією
шлунково-кишкового тракту, виникає синергізм
негативного впливу клінічних особливостей подагричного артриту та патології травного тракту
на перебіг подагри, що необхідно враховувати
при ранній діагностиці, прогнозуванні перебігу
та розробці раціональних методів лікування.
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Методи «першого вибору»
в профілактиці небажаної вагітності
Досліджено методи «першого вибору» препаратів в профілактиці небажаної вагітності в Україні та у світі,
які є найбільш ефективними та найбільш поширеними у використанні. В Україні, як і в усьому світі,велика частина
абортів повторні,що визначає актуальність їх профілактики найбільш ефективними методами.
Ключові слова: контрацепція, внутрішньо-маткові засоби(ВМЗ), комбіновані оральні контрацептиви (КОК),
внутрішньо-маткові контрацептиви(ВМК).
Исследованы методы «первого выбора» препаратов в профилактике нежелательной беременности в Украине
и в мире, которые являются наиболее эффективными и наиболее распространенными в використанні.В Украине,
как и во всем мире, большая часть абортов-повторные, что определяет актуальность их профилактики наиболее
эффективными методами.
Ключевые слова: контрацепция, внутриматочные средства (ОМС), комбинированные оральные контрацептивы
(КОК), внутриматочные контрацептивы (ВМК), современные методы контрацепции, традиционные методы
контрацепции.
Іnvestigated methods «first choice» of drugs in the prevention of unwanted pregnancy in Ukraine and in the world,which
are the most effective and most common in vicorian.In Ukraine,as elsewhere in the world,the majority of abortions are repeat
that determines the relevance of their prevention the most effective methods.
Key words: contraception, intra-uterine funds(MHI), combined oral contraceptives(COCS), intra-uterine
contraceptives(IUDs), modern contraceptive methods, traditional methods of contraception.

Вступ. Нажаль,офіційна статистика не дозволяє провести глибокий аналіз,так як враховуються тільки дві позиції – ВМЗ і КОК,тому
ми скористуємось даними (2012), де наведена
статистика по всьому світу. Для порівняння
були вибрані розвинені країни: США, Великобританія, Нідерланди (як країна із найнижчим рівнем абортів та найвищою «контрацептивною культурою», та Росія.
Як бачимо,українки відрізняються меншою частотою використання всіх методів
контрацепції, в порівнянні з жінками із порівнюючих країн,і навіть з Росією. Що звертає
на себе увагу: із сучасних методів найбільш
часто використовуються презерватив и ВМЗ
(так як і в Росії,і значно частіше, ніж жінки
із порівнюючих країн застосовують традиційні методи – 19,1%), тобто те що дешевше
і не потребує одномоментних більш серйозних фінансових вкладень, але при цьому програють в ефективності. Одним із основних
факторів, які обумовлюють невикористання
сучасних методів контрацепції, являється
фінансова недоступність цих методів. По даних соціологічного опитування, проведеного
Центром контролю і профілактики захворю-

ваності США серед жінок,які користуються
контрацепцією, але не використовують той
метод,який їм подобається більш за все, 27%
вказали як причину високу вартість контрацептивів. Найбільш доступним являється
ВМК, це впливає на високу частоту його використання. Результати соціологічного дослідження в 2012 році свідчать про можливість
заплатити за таблетовані контрацептиви у
27% населення,якщо їхня ціна буде більше 100грн., і у 70%– як що ціна буде менше
100грн. За презервативи (3 шт. в упаковці)
здатен заплатити 31% населення,якщо ціна
більше 16 грн., якщо менше 16грн., – 67%. За
ВМК ціною більше 500 грн., заплатить 27%
населення,якщо менше 500 грн. – 63%.
Методи огляду. Методом цього огляду виявився пошук рекомендацій,основаних на доказах у відношенні найбільш оптимальних і
прийнятних контрацептивів з високим рівнем
ефективності і прихильності ,в особливості
для жінок,які перенесли переривання небажаної вагітності.
Таблиця № 1. Застосування методів контрацепції жінками (по даних статистичного дослідження United Nations, 2012р.)
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Сучасні методи:
Любий

Всі
сучасні
методи

Стерилізація
ч/ж

Україна

66,7

47,5

Росія

80

65

Великобританія

84

Нідерланди
США

КОК

Ін’єкції

ВМЗ

Презервативи

Вагінальні

Імплантанти

Другі

0,6/0,0

4,8

0

17,7

23,8

0,5

0,0

0,0

–

14,1

–

20,4

30,3

–

–

5,2

74

12,0/20,0

31,0

3,0

8,0

25,0

1,0

1,0

0

69

67

3,0/7,0

40,0

–

8,0

9,0

–

–

–

77

73

23,6/12,7

16,3

1,4

5,3

11,7

–

0,7

1,3

Традиційні методи:
Всі традиційні

Ритм

ППК

Другі

Україна

19,1

7,2

10,3

1,6

Росія

14,6

14,5

13,6

2,9

Великобританія

9,0

4,0

5,0

0

Нідерланди

2,0

–

–

–

США

5,6

1,2

4,5

0

*використовуться в теперішній час (на основі дослідження «Спостереження за використовуванням деяких методів
контрацепції».

Джерела: Україна – без посилання на джерело інформації,2011; n=804 (15-49років). Росія –
Parents and Children, Men and Women in Family
and Society, 2011; n=643 (більше 50років). Великобританія – National Statistics Opinions Survey,
2012; n=826 (16-49 років). Нідерланди – Birth
Control in Netherlands Survey, 2012; n=528 (18-45
років). США– National Survey of Family Growth,
2010-2012; n=840 (15-44роки).
Методологія:
Пошук виконувався в базах даних Кокрейна,
Pubmed, Medline, на сайтах Всесвітньої організації Охорони Здоров’я ,Королівського і Американського спілок акушерів-гінекологів (PCOG,
Великобританія і ACOG, США), національної
федерації абортів (NAF,США), FDA та інституту Гуттмахера (США). Ступінь доказовості рекомендацій приводиться погоджено основаними
на доказових дослідженнях по даними RCOG.:
Докази, основані на рандомізованих контрольованих дослідженнях
Докази,основані на інших надійних експериментальних чи спостережливих дослідженнях;
Дані обмежені,але ми опираємось на думку
спеціалістів та маємо схвалення авторитетних
експертів;
Good Practice Point– хороші практичні навички:
немає доказів,але висновки основані на клінічному
досвіді багатопрофільної групи спеціалістів.
Рекомендовані методи контрацепції:
В якості « першої лінії» для більшості жінок,в
особливості після аборту,рекомендується зво-

ротня контрацепція тривалої дії – Long – Acting
Reversible Contraception, або методи внутрішньосімяного контролю над народженістю, які
забезпечують ефективну контрацепцію протягом тривалого періоду часу без втручання користувача. Ці методи віднесені експериментами
до «топ-рівня» – найбільш значущим зворотнім
методом в загальній характеристиці яких відмічається мотивація для довготривалого використання контрацепції,відсутність необхідності
в дотриманні правил використання зі сторони
користувача і високий рівень клінічної і економічної ефективності.
Препарати і терміни використання.
Доступні в Україні LARC-методи включають:
Підшкірні
протизаплідні
імплантати
(Implanon, NXT Implanon)– термін використання
3 роки.
Гормональна внутрішньо-маткова система,
яка виділяє левоноргестрол (LNG– ВМЗ, також
відома в зарубіжній літературі як intrauterine
LNG contraception-IUC або intrauterine LNG
device system-IUDs або IUS)– термін використання 5 років.
Негормональні внутрішньо-маткові пристрої
із міддю (CU-ВМЗ, intrauterine device-IUD): T-Cu
380A– термін використання 10 років,інші моделі
3-5 років.
Деякі методи більш короткої дії іноді рахуються LARC:депо медроксипрогестерону ацетат
для ін’єкцій – Депо-Провера і комбіновані вагінальні кільця.
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Користувачі і обмеження користування.
Згідно медичним критеріям прийнятності
ВООЗ (2009) для використання LARC-методів
є невелика кількість протипоказів і майже всі
жінки мають можливість застосовувати імплантати або внутрішньо-маткові спіралі. Ці методи підходять для жінок любого віку, незалежно
від того скільки разів вони народжували, в тому
числі LARC рекомендується і для підлітків, щоб
допомогти знизити рівень підліткової вагітності. Вік сам по собі не являється фактором, який
обмежує вибір протизаплідних засобів,в тому
числі внутрішньо-маткових методів. Переваги
LARC-методів з точки зору ефективності повинні бути виділенні і рекомендовані для всіх
жінок в післяпологовому періоді, як переважні,
а в після абортивному періоді – як препарат вибору. Жінкам, вибираючих LARC і схильними
більш високому ризику ІППП (вік більше 25 чи
вік менше 25 років з новим сексуальним партнером або маючи більше ніж одного партнера
за останній рік),варто рекомендувати додатково
користуватися презервативом. Незважаючи на
високі початкові витрати і необхідність відвідування медичного центру для введення і видалення, LARC-методів мають наступні переваги
на відміну з іншими методами:
Незалежні від статевого акту, мотивації користувачів і дотримання режиму прийому.
Мають саме високу ефективність,тривалість
використання і задоволеність користувачів.
Не потребує частого відвідування медичного
закладу для поповнення запасів.
Не потребують додаткового фінансування
для постійного використання, після того як вони
були встановлені.
Високорентабельні.
Оборотні, із швидким періодом відновлення
фертильності після видалення.
Однак, не дивлячись на перераховані
переваги,ці методи використовуються недостатньо по всьому світу: тільки 15,5% жінок
використовують ВМЗ, і тільки 3,4%-підшкірні
імплантати (у Великобританії-8%).
Ефективність і сприйнятливість LARC
Це найбільш ефективні оборотні методи
контрацепції, тому що їх застосування не залежить від дотримання режиму прийому пацієнтом: при «типовому використанні» ефект відсутній менше ніж у 1% в рік, приблизно так як
і при «ідеальному використанні». Розглядаючи
ефективність різних видів Cu – ВМЗ, треба відзначити, що вона збільшується із збільшеним
вмістом міді в ній і терміну використання. Всі
досліджувані відмічають виняткову ефективність LARC, пов’язану з відсутністю необхід-

ності контролю із сторони користувачів. Так, в
дослідженні з участю 7486 жінок, рандомізованих по віку (менше 21 року і старше 21 року),
використовуючи таблетки, пластирі або кільце і
LARC (ВМЗ чи норплант) була показана менша
ефективність у учасниць, використовуючи таблетки, пластирі чи кільця – 4,55 на 100 жінок
з порівнянням з 0,27 серед учасниць, використовуючи LARC. Серед учасниць дослідження, які
використовували таблетки, пластирі чи кольцо,
ті хто були молодші 21 року,мали ризик небажаної вагітності вдвічі вищий ніж більш старші
учасниці, так як вони частіше допускали погрішності в прийомі препаратів. Для LARC відзначена сама висока сприйнятливість, досягаючи 80%
поріг. Ефективність прогестагенового імплантату не зменшується при використанні антибіотиків, не впливаючи на ферментативну активність
печінки, і додаткові засоби контрацепції не потребуються. Біопсія ендометрію може бути використана без видалення ВМС; кольпоскопія
може виконуватись з наявністю ВМС в порожнині матки.
Ефективність різних видів ВМЗ в залежності
від тривалості їх використання*
Вид ВМЗ

Індекс Перля

Тривалість
використання,
роки

TCu – 200

2,3

3

Nova – T

3,3

5

Multiload Cu
– 375

1,4

5

T – Cu 380 A

0,3

10

• По даних National Collaborating Centre for
Women’s and Children’s Health, при використанні
більше року, 2013.
Загальний висновок цих досліджень:
Всі методи контрацепції дають велику економію засобів в порівнянні з відсутністю методу;
жіноча і чоловіча стерилізація – найбільш економічно ефективні (високий рівень ефективності при мінімальних затратах) в довгостроковій
перспективі.
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LARC – методи також високорентабельні, на
відміну від КОК і презервативів. Найбільш рентабельним являється використання імплантатів. Імплантат являється більш економічно ефективним,
ніж КОК або ін’єкції прогестерону, а також явля-

ється більш економічно ефективним методом, ніж
Cu – ВМС, але додаткові відношення економічної
ефективності з часом значно зменшуються. Імплантат являється економічно більш ефективним,
ніж LNG – ВМС, до 3 років використання.
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DOES OVARIAN AUTOIMMUNITY PLAY A ROLE
IN THE PATHPHYSIOLOGY OF PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY
The literature review is dedicated to the current state of usage antiovarian antibodies at premature ovarian failure. It
has been analyzed literature sources in which there are indicated role of autoimmunity in the pathophysiology of premature
ovarian insufficiency.
Key words: ovarian insufficiency, ovarian autoimmunity.
Огляд літератури присвячено сучасному стану питання використання антиоваріальних антитіл при передчасній
оваріальній недостатності. Проаналізовано літературні джерела, в яких наведено роль аутоімунних процесів в передчасній оваріальній недостатності.
Ключові слова: оваріальна недостатність, оваріальний аутоімунний процес.
Обзор литературы посвящен современному состоянию вопроса использования антиовариальных антител при
преждевременной овариальной недостаточности. Проанализированы литературные источники, в которых показана
роль аутоиммунных процессов в преждевременной овариальной недостаточности.
Ключевые слова: овариальная недостаточность, овариальный аутоиммунный процесс.

Premature ovarian failure (POF) is a term usually used to describe women younger than 40 years
of age who present with amenorrhea. Diagnosis
of POF is on the basis of follicle stimulating hormone level in the menopausal range associated with
amenorrhea before the age of 40. Women diagnosed
with the POF suffered from anovulation and hypoestrogenism and presented with primary or sec-

ondary amenorrhea, infertility, sex steroid deficiency, and elevated gonadotrophins [1, p. 245] POF is
the causative factor in 10–28% of women presenting with amenorrhea and in 4–18% with secondary
amenorrhea [2, p. 236; 3, p. 45]. The course of POF
is poorly defined [4, p. 112]. Perhaps 50% of spontaneously affected woman have the evidence of follicular activity and probably 25% ovulate even before
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the diagnosis is established. Some of these women
even conceive. It is increasingly felt that it may be
appropriate to refer to them as patients with «primary ovarian insufficiency.» The term primary ovarian
insufficiency (POI) originally suggested by Albright
appropriately describes a continuation of impaired
ovarian function and is also less stigmatizing than
the terms used previously [5, p. 38]. Two mechanisms are probably involved in POI, namely follicle
dysfunction and follicle depletion [6, p. 253]. The
existing follicles in the ovary, in follicle dysfunction, do not function normally due to some pathological process such as for e.g. FSH-receptor mutation [7, p. 86]. On the other hand, in women with
follicle depletion there are no primordial follicles
probably due to inadequate initial pool of primordial follicles or destruction of follicles due to toxins
or autoimmune mechanisms [5, p.39]. The primary
goal of the scientists working in this area should be
to focus on the etiology of POI [8, p. 99] Some of
the causes can lead to complete absence of oocytes,
and others can lead to inability of follicles to mature
or to disordered folliculogenesis. The causes could
be chromosomal, genetic, autoimmune, metabolic
(galactosemia), infection (mumps), and iatrogenic [9, p. 123]. Among the several mechanisms that
account for the pathogenesis of spontaneous POI,
genetic and autoimmune mechanisms play a major
role. X-chromosome abnormalities have been systematically reviewed by Persani et al [10, p. 96]/
Normal ovarian function requires two functioning
X chromosomes. In the Turner Syndrome, there is a
complete loss of the second chromosome resulting
in the most severe and irreversible POI often clinically evident prior to menarche [11, p. 176]. Prevalence of other genetic defects causing POI has been
difficult to determine. Gene for blepharophimosis/
ptosis/POI syndrome has been recently reported but
has not been seen commonly in patients with POI.
Of the various knock out mice models created with
deficient ovarian function, the most interesting one
is a heterozygous FSH receptor knock out mouse,
which has exhibited a reduced follicle reserve and
early ovarian depletion [11, p.29]. In this review,
we will focus on the role of autoimmunity in the
pathophysiology of POI. The human ovary can
be a target for an autoimmune attack under various circumstances. Clinically, the ensuing ovarian
dysfunction often results in premature ovarian insufficiency characterized by amenorrhea lasting
4–6 months and is classically defined as secondary
amenorrhea accompanied by a hypergonadotropic–
hypoestrogenic condition before the age of 40 years
[12, p. 49]. It has long been recognized that POI
could be associated with nearly all organ-specific
and non-organ-specific autoimmune diseases, and

its association with the endocrine glands such as the
thyroid, pancreas, and adrenal glands has been reported [13, p. 68]. Vallotton and Forbes [14, p. 66]
were the first to describe the presence of antibodies
to rabbit ova cytoplasm using sera from POI patients. Autoimmune POI (AI-POI) is characterized
by organ-specific targeting of the immune response
accompanied by tissue destruction, which can have
widespread systemic complications in severe cases. The disease affects 1% of the general population [15, p. 78]). There could be several reasons for
the differences among the study results. First, study
design elements, such as antibody test format and
antigen preparation and criteria for study and comparison groups differ. Second, there may be several antigenic targets, and often only one may have
been assessed. Moncayo et al [19, p. 58]/ developed
an ELISA using microsomes from bovine corpora lutea as the antigen. Luborsky et al. [17, p. 39]
developed an ELISA kit using total human ovary/
oocytes as antigen and showed that sera from 71%
of women with POF in their study had antibodies
either to whole ovary or to oocytes. Wheatcroft et al
[20, p. 66]/ reported an incidence ranging from 24%
to 60%, depending on the source of ovarian antigen.
This difference was attributed to a cyclical variation
in antigenic proteins. A review published in 2006 reported that autoantigens and specific autoantibodies
for the diagnosis of autoimmune POF remain to be
determined [23, p. 245].
Antibodies to several potential ovarian antigens
were proposed as markers of ovarian autoimmunity.
They were LH receptor, [24, p. 58] FSH receptor
[25, p. 36; 26, p. 56] zona pellucida (ZP), [27, p. 56]
and several other antigens [22, p. 56].
In the context of POI, a false-positive report indicating autoimmunity as the mechanism of spontaneous POI could put young women at risk of inappropriate therapy, with serious consequences such
as development of osteonecrosis due to glucocorticoid therapy [33, p. 48]. As the clinicians′ diagnosis will be based exclusively and extensively on the
detection of the presence or absence of ovarian antibodies, it is crucial that the diagnosis is a foolproof.
An early and specific diagnosis of POI (especially
AI-POI) is now possible with the test developed by
us [30, p. 49]. This will be extremely useful for diagnosis as well as therapy for these women. The test
enabled specific detection of antiovarian antibodies
(AOAs) along with the identification of different
molecular and cellular antigenic targets in the ovary [16, p.56]. This is important because [1, p. 133]
it will help identify antigenic targets that will lead
to the development of reagents to screen for AOAs
that could serve as an analytical tool to detect the
disease and consequently design a drug regimen for

19

№ 3 (03) / 2014 р.

♦

treatment [2, p. 49]. Results from laboratory clearly showed that there are specific AOAs in the sera
of patients with POF. In patients who had failed
at IVF-ET, AOA positivity as detected by western
blotting and immunohistochemistry (IHC), could be
involved in POI [29, p. 29]. Reactivity of AOAs to
ovarian cell types has been shown by indirect immunoflourescence (IIF) [19, p. 44]. Reactivity of POF
patient sera with ZP has been reported [27, p. 63;
11, p. 187]. It was suggested that ZP could be an important ovarian antigen. However, our data clearly
indicated that, besides ZP, several proteins from other cellular targets such as oocytes, corpus luteum,
theca, and granulosa cells are also involved in ovarian autoimmunity, and therefore, there cannot be a
diagnostic test on the basis of one single biomarker
[28, p. 68]. It is possible that inpatients showing reactivity to oocytes and granulosa cells the antibodies may damage the bidirectional communication
which is necessary for proper folliculogenesis as
reported recently. [21, p. 94]. A specific noninvasive
test is particularly important for a reliable diagnosis
of an autoimmune etiology and is essential to detect
concomitant or future associated disorders, as well
as to select the patients in whom immune-modulating therapy may restore, at least temporarily, ovarian function and fertility. Glucocorticoid therapy has
been suggested to restore ovarian function [13, p. 66].
A prospective, randomized controlled study of alternate prednisone therapy for AI-POF was taken
up at clinical center of the National Institutes of
Health. However, lack of a noninvasive diagnostic
serum marker necessitated histological confirmation of the disease using biopsy before prednisone
administration. Repeated IVF attempts are likely
to induce production of AOAs because of repeated hormonal stimulation [19, p. 45] and repeated
microtrauma during oocyte retrieval [24, p. 88]. It
has been shown by these researchers that these antibodies could affect egg development and embryo
development and could be responsible for implantation failures. There are the reports showing higher
prevalence of these antibodies in patients with IVF
failures than those with IVF success [25, p. 87]. It

has also been stressed that follicular aspiration may
not be the cause for antiovarian autoimmunization
[26, p. 69]. Moreover, in some cases, AOAs appear
after follicular aspiration, whereas in other cases, preexisting AOA levels increase with the number of IVF
attempts [27, p. 69] Therefore, testing for the presence
of AOAs in women before initiation into the IVF-ET
program should be recommended because this would
help to counsel the patients regarding the reproductive outcome with IVF. We also propose that the AOA
test should be a part of the battery of tests included
for infertility treatment and management. Very little
is known about the precise nature of the ovarian antigens that are recognized by the antibodies in sera.
Antigens of oocyte, [14, p. 238] corpus luteum, [17,
p. 69] granulosa cells, [16, p. 128] and ZP [21,p. 62]
have been reported to act as autoantigens; however,
their molecular identity and pathophysiologic significance remain obscure. The oocyte seems to be the
most often targeted cell of AOA detected in cases
of ovarian diseases as well as in women with poor
assisted reproductive technologies (ART) outcomes
[22, p. 89]. A thorough literature review on infertility with autoimmune involvement has indicated that
very few proteins have been formally identified and
characterized using sera of women with infertility
[28, p. 146]. One report demonstrated autoantibodies to α-enolase, [30, p. 66] and several reports have
shown the presence of circulating antibodies directed
toward different ovarian structures [16, p. 49; 17, p. 57;
22, p. 86] Identification and systematic characterization of target antigens are the prerequisites for elucidation of the underlying immunologic mechanisms
and also for devising better approaches for the diagnosis and treatment of POI leading to infertility [36,
p. 89]. Once their identity has been established, they
could be used for simple, noninvasive diagnostic tests
to screen large populations of women with infertility
or repeated implantation failures as well as to screen
patients before and after enrollment in an IVF-ET
program.
Although a number of tests have been developed
to detect these antibodies, neither their specificity
nor their diagnostic relevance has been established.
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COURSE OF POSTNATAL PERIOD
IN WOMEN WITH HYPOGALACTIA USING PHYTOMEDICATIONS
The course of postnatal period of women in childbirth. with hypogalactia which is observed in 73,3% has been
under study. The phytomedication «Shirafza» has been demonstrated to improve lactation and course of postnatal period
significantly.
Key words: hypogalactia, postpartum period, phytomedications.
Робота присвячена вивченню перебігу післяпологового періоду у породіль з гіпогалактією, яка спостерігається
у 73,3%. Показано, що фітопрепарат «Ширафза» значно покращує лактацію та перебіг післяпологового періоду.
Ключові слова: гіпогалактія, післяпологовий період, фітопрепарати.
Работа посвящена изучению течения послеродового периода у рожениц с гипогалактией, которая наблюдается в 73,3%. Показано, что фитопрепарат «Ширафза» значительно улучшает лактацию и течение послеродового
периода.
Ключевые слова: гипогалактия, послеродовый период, фитопрепараты.

Introduction. Hypogalactia is a condition of
decreased secretory activity of mammary glands in
lactational period [1, c. 67; 5, c. 98]. Primary and
secondary hypogalactias are distinguished. Primary
one is conditioned by anatomical and functional peculiarities of mammary glands as well as by mother’s severe diseases associated with extragenital
pathology (diabetes mellitus, diffuse toxic goiter),
occurs rarely, only in 4-10% of women. Later on,
women-in– childbirth who took these preparations
had no lactation at first hours or days after labor or
lactation appeared in later periods and was insufficient [3, c. 56; 6, c. 87]. Secondary hypogalactia is
mostly a temporary condition [2, c. 35; 8, c. 23]. The
reason that caused hypogalactia should be found out
to this aim [4, c. 45; 7, c. 56].
A special group of women can be distinguished
according to the development of primary hypogalactia – these are the women who underwent Cesarean section. Early hypogalactia is singled out as to
the time of its occurrence. It appears during first 10
days after labor. Late hypogalactia occurs 10 days
after.
The aim of this work was to study special features of clinical course of postnatal period and investigate the effect of «Shirafza» phytomedication
on lactation in women in childbirth with a decreased
lactational function.
Material and methods of the study. 60 women
in childbirth have been examined who were divided

into two groups: I main group – 30 women with a
decreased lactational function. II – control group –
30 women in childbirth with a preserved lactational function. Life history, somatic and gynecologic
diseases in the history, special features of menstrual
and reproductive functions, the course of pregnancy,
labor and postnatal period have been studied in all
women. In newborns there were determined: condition at birth, evaluation by Apgar’s scale, primary
loss of body-weight and the degree of its recovery
by the fourth-fifth day of life, peculiarities of the
course in early postnatal adaptational period.
Lactational function in women was evaluated on
the fourth-fifth day of postnatal period on the basis
of clinical examinations of the woman in childbirth,
day amount of milk that is produced, food supplements of mixtures to the infant’s feeding and indeces of weight loss and its restoration during first
four-five days after birth. Normal lactation was regarded a condition without food supplements, when
maximum weight loss was no more than 6%, restoration of initial weight no less than 95% during early
neonatal period.
S.N. Gaidukov’s classification has been used to
evaluate the degree of insufficiency of lactational
function (1999): I degree of failure was regarded
milk deficiency no more than 25% from the needed
quantity; II degree – 50%, III degree – up to 75%,
IV degree – over 75%. Statistical processing of the
data was performed on a personal computer IBM

22

Медичний форум

♦

by means of statistical programme EXCEL making
use of variational statistical methods. Authenticity
of special features was established by means of Student’s t-criteria. Differences of indeces were regarded authentic at value of p<0,05.
Results of the study and discussion. At the
age examination it was determined that the majority
of women in childbirth were from 19 till 30: in the
main group – 25 (83,3%), in the control – 21 (70%)
(p>0,05). Average age of women in labor didn’t
differ for a fact (25,8±4,2 and 25,1±4,1 of a year
correspondingly), A high frequency of somatic pathology has been found out: in the main group – in
22 (73,3%), in the control – in 12 (40%) of women
(p<0,05). Gynecological diseases in the anamnesis
are regarded a factor of risk for disorders in the reproductive system which causes hormonal disturbances, failure of childbearing function with further
complications of postnatal period and also affects
formation and duration of lactation. There were gynecological diseases in the anamnesis in 23 (76,6%)
women in the main group and 11 (36,6%) (p<0,05) –
in the control. At the same time menstrual function
disorders were really more often in the main group –
21 (70%) womem in comparison with the control
group – in 4 (13,3%) (p<0,05). In the main group
in the structure of menstrual function disorders attention was drawn to the predominance of such
nosologic forms as dysmenorrheal – in 5 (16,6%),
polymenorrhea – in 2 (6,6%), irregular menses – in
12 (40%) women. Only in the main group in the anamnesis there were revealed such disorders as late
menarche – in 1 (3,3%) (p<0,05), hypomenstrual
syndrome – in 1 (3,3%) patient. A normal course of
postnatal period in the main group was observed in
4 women (13,3%) in the control – in 16 (53,3%).
Decrease of lactational function – in 22 (73,3%)
women of the main group and 4 (13,3%) in the
control one, subinvolution of uterus – in 4 (13,3%)
women of the main group and 1 (3,3%) woman of
the control group. As subinvolution of uterus occurred more often in women from the main group,
the factors which contributed to the appearance of
this complication were analysed. In women from
the main group cardiovascular diseases were registered more often – in 8 (26,6%) and in the control
group – 4 (13,3%). In women with a reduced lactational function there is a high frequency of disorders in menstrual cycle and salpingo-oophoritis
in the anamnesis: in the main group – in 21 (70%)
and 19 (63,3%); in the control group – in 4 (13,3%)
and 5 (16,6%) correspondingly (p<0,05). Incompetent pregnancy in the anamnesis as a factor causing
hypogalactia was registered in 53,3% women from
the main group. In the majority of women in labor
from the main group having hypogalactia there was

a thread of abortion – 14 (46,6%), gestosis – in 10
(33,3%), anemia – in 27 (40%); placental insufficiency in 12 (40%), in the control group – in 16,6;
3,3;53,3 and 6,6% cases correspondingly.
The most serious intranatal factors for disorders
of lactational function after labor were anomalies of
labor activity and blood loss over 500 ml that were
registered in both groups with almost similar frequency. Both in the main and control groups there
weren’t found out any authentic significant perinatal
factors among full-term neonates that wound influence the formation of lactation in postnatal period.
The formation of lactation during first 5 days after
labor is influenced by the woman’s somatic health
condition, her obstetrical-gynecologist status, obstetrical complications which were registered more
frequently in women from the main group that’s
why we have suggested recovery of lactational function in this group of patients by means of
«Shirafza» phytomedication, that is a natural method of high quality based on vegetable raw material
which due to complex effect on the woman’s organism stimulates all stages of lactation, prevents problems of overweight in feedings mothers and rise of
glucose level in blood. Shirafza effect is conditioned
by herbs in its composition. Fennel (Foeniculum
Mill) contains the mixture of trans-anethol with
fenhon, estragol and other components. Structural
resemblance of anethol and catecholamine can support estrogenic activity.
Dopamin has a stimulating effect on lactation,
in this way anethol can cause milk production responding to dopamine on the determined sections
of receptors. Due to this the effect of dopamine decreases in stimulating milk production. Biologically
active substances in Fennel composition stimulate
lactogenous action in feeding mothers and also remove evidences of meteorism, improve digestion
release spasms and mobility of the intestine.
Caraway provides the increase of milk amount
and its nutritional qualities. Trigonella manycoloured improves bloodflow in the mammary gland,
stimulates lactatation and provides the increase of
nutritional value of breast milk.
Common dill (anethum graveolens) has a sedative and soothing action, so women in childbirth are
less anxious and its anti-inflammatory action diminishes the risk of mastitis occurrence. Alcaloids of
common dill only increase the amount and quality
of breast milk, but in interaction with other components of «Shirafza» pass over together with mother’s milk to the infant and prevent meteorism in this
way and release abdominal pain (colics) in a breastfed infant.
The preparation was taken by women from the main
group because they complainted mostly of insufficient
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milk production. The preparation was-taken from the
4-th day of postnatal period by 1 capsule three times a
day. 25 women-in labor (83,3%)were marked down to
increase the volume of milk on the 5-6th day of the intakes as well as to improve milk quality which manifested inself in the absence of dry «swaddling clothes» syndrome, the baby was actively sucking mother’s breast,
the woman in childbirth felt the rush of milk, the infant
didn’t cry of began to gain weight actively.

Conclusions.
Women in childbirth show a high frequency of
complications in postnatal period (73,3%), that is
significantly higher than the analogous index in the
control group (40%)
Usage of «Shirafza» preparation contributes
to the improvement of lactational function in women in childbirth already on the 5-th day of postnatal
period.
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ВПЛИВ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ НА ГОРМОНАЛЬНИЙ ГОМЕОСТАЗ
ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ТРУБНОГО ГЕНЕЗУ
НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO
Безпліддя – актуальна проблема акушерства і гінекології. Робота присвячена вивченню ефективності використання плазмаферезу на гормональний гомеостаз у жінок із безпліддям трубного походження.
Ключові слова: плазмаферез, безпліддя, гормональний гомеостаз.
Бесплодие – актуальная проблема акушерства и гинекологии. Работа посвящена изучению эффективности
использования плазмафереза на гормональный гомеостаз у женщин с бесплодием трубного происхождения.
Ключевые слова: плазмаферез, бесплодие, гормональный гомеостаз.
Infertility – is an actual problem of obstetrics and gynecology. The work is dedicated to studying of effective using
of plasmapheresis at gormonal status in infertile women of tubal genesis.
Key words: plasmapheresis, infertility, hormonal homeostasis.
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Проблеми безпліддя та невиношування є однією із найбільш актуальних проблем акушерства та гінекології. Частота його складає 15–20%
всіх випадків вагітності, а частота безпліддя в
5–11% шлюбів [Берестовой, Веселовский, 2003;
Кулаков, Леонов, 2002].
Активне впровадження в клінічну практику
програм ЕКЗ і ПЕ робить актуальним підвищення її ефективності і безпеки для здоров’я матері і майбутньої дитини [Светлаков и др., 2002;
Смольников, Финогенова, 2000].
Неефективність проведення програм багато
в чому визначається контингентом жінок з тривалим консервативним лікуванням, які мають в
анамнезі неодноразові порожнинні і лапароскопічні операції, а також неправильним відношенням лікарів до ДРТ, як до останнього методу після багаторічного безрезультативного лікування
[Кулаков, Леонов, 2002].
В багатьох ситуаціях питання про причини невдалого проведення ЕКЗ і ПЕ залишається відкритим і потребує подальшого вивчення
[Веселовский, 2003; Смольников, Финогенова,
2000]. Негативні результати викликають важкі
депресивні стани у пацієнток; багаточисельні
цикли з використанням стимуляції суперовуляції
призводять до виснаження яєчників, склеротичних змін в них, порушення регуляції репродуктивної функції [Феськов, 2000].
В останні роки в клінічній практиці все більш
широке використання знаходять методи екстракорпоральної гемокорекції, зокрема плазмаферез,
який з успіхом використовується при акушерському сепсисі, перитоніті, хронічному сальпінгоофориті, гестозах, хронічному синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, при
герпетичній і цитомегаловірусній інфекції, синдромі гіперстимуляції яєчників, клімактеричних
розладах тощо [Здановский, Витязева, 2000].
Метою даної роботи було дослідження впливу плазмаферезу на гормональний гомеостаз у
жінок з безпліддям трубного походження на етапі підготовки до запліднення in vitro.
Матеріали та методи
Для вирішення поставлених завдань нами
було обстежено 10 жінок із безпліддям трубного
походження. Клінічні дослідження проводились
за єдиною схемою і включали: паспортну частину з обов’язковим урахуванням віку, соціальної
зайнятості жінок, вияснення анамнестичних даних – ретельно досліджували репродуктивний
анамнез, особливу увагу приділяли вивченню
соматичного анамнезу жінок, а також проводили їх об’єктивне обстеження для виключення
загальносоматичної та виявлення гінекологічної
патології.

Дослідження гормонального гомеостазу проводили до– та після проведення плазмаферезу
за допомогою ІФА шляхом використання набору реагентів для кількісного імуноферментного
визначення вмісту гормонів у сироватці крові.
Даним пацієнткам був проведений дискретний
плазмаферез, під час проведення якого вилучалось 600-900 мл плазми. Забір крові проводився в одноразові пластикові контейнери типу
«Гемакон» 500/300.
Статистичний аналіз отриманих даних
проводився непараметричними методами по
Mann-Whitney.
Результати дослідження та їх обговорення
Проаналізувавши рівні ФСГ, представлені
в таблиці 1 виявлено, що: концентрація ФСГ
до проведення плазмаферезу більша в 2,2 рази
в порівнянні з групою, яким проводили плазмаферез. Концентрація гонадотропних гормонів зменшилась після проведеного дискретного
плазмаферезу за рахунок виведення незначної
кількості їх із плазмою крові і не досягла рівня у
здорових жінок. Співвідношення ЛГ/ФСГ склало відповідно: 1,6 до проведення плазмаферезу,
1,4 після проведеного плазмаферезу. Це досить
важливо, оскільки нормальне функціонування яєчників можливе лише при співвідношенні
ЛГ/ФСГ 1-1,5. При порівнянні показників естрадіолу до проведення плазмаферезу виявлено
зростання його в 1,7 рази в порівнянні з показником після проведеного методу.
Зниження концентрації ЛГ у пацієнток з безпліддям трубного походження у фолікулінову
фазу менструального циклу та недостатня концентрація ФСГ на фоні нормальної концентрації
естрадіолу призводять до порушення фолікулогенезу, овуляції та наступних секреторних перебудов ендометрія. Це, у свою чергу, може бути
однією з причин безпліддя.
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Таблиця 1
Концентрація гіпофізарних та яєчникових
гормонів у крові жінок у фолікулінову фазу
менструального циклу (М ±m)
Основна група (n=20)
Показник

До плазмаферезу
(10)

Після плазмаферезу
(10)

р

ЛГ, пкг/мл

8,4±0,7

3,2±0,4

<0,001

ФСГ, пкг/
мл

5,2±0,4

2,2±1,2

>0,05

ЛГ/ФСГ

1,6

1,4

Естрадіол,
пкг/мл

90,7±7,3

52,3±6,3

<0,01
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Зниження рівня естрадіолу після плазмаферезу свідчить про ефективне збереження репродуктивного потенціалу яєчників.
Аналіз отриманих даних, що стосувався кон-

центрацій статевих стероїдних та гонадотропних гормонів, свідчить про позитивний вплив
запропонованого нами плазмаферезу на стероїдогенез в яєчниках.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИСТОЩЕНИЯ ЯИЧНИКОВ
В статье описаны генетические аспекты преждевременного истощения яичников. Программа генетического
тестирования важна для выбора стратегии стимуляции овуляции у пациенток с бесплодием, которые проходят лечение методом экстракорпорального оплодотворения, а также для доноров яйцеклеток.
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, преждевременное истощение яичников.
В статті описані генетичні аспекти передчасного виснаження яєчників. Програма генетичного тестування важлива для вибору стратегії стимуляції овуляції у пацієнток з безпліддям, які проходять лікування методом екстракорпорального запліднення, а також для донорів яйцеклітин.
Ключові слова: екстракорпоральне запліднення, передчасне виснаження яєчників.
In this article are described genetic aspects of premature exhaustion of ovaries. The program of genetic tests is
very important for choice of strategy of stimulation of ovulation of patience with sterility, who are cured with method of
extracorporal impregnation, and also for donors of ovules.
Key words: IVF, premature exhaustion of ovaries.

26

Медичний форум

♦

В настоящей работе рассматриваются клинические и генетические аспекты патогенеза преждевременного истощения яичников (ПИЯ).
В группах пациенток с ПИЯ и доноров яйцеклеток с использованием методов ДНК-анализа
проведено исследование мутации 769G->A гена
INHα1 и аллельного полиморфизма области
СGG-повторов в гене FMR1. Полученные данные стали новым доказательством вовлечения
генов FMR1 и INHα1 в регуляцию функционального резерва яичников [1, c. 67] В результате исследования сделан вывод о необходимости проведения тестирования мутаций генов INHα1 и
FMR1 у молодых женщин с целью раннего выявления риска развития ПИЯ и планирования
рождения ребенка. Такая программа генетического тестирования может быть важной для выбора стратегии стимуляции овуляции у пациенток с бесплодием, которые проходят лечение
методом экстракорпорального оплодотворения,
а также для доноров яйцеклеток.[2, c. 73]. Именно в тот период, когда количество фолликулов в
яичнике достигает определенной критической
величины (от 100 до 1000), прекращается их созревание и наступает физиологическая менопауза. Именно о последнем образно выразился Н.
Wollett: «Преждевременная менопауза выбивает
женщину из марафонского забега задолго до
ожидаемого финиша» [3, с. 56]. Cимптомокомплексы, формирующиеся у женщин моложе
40 лет и проявляющиеся вторичной аменореей,
признаками выраженной гипоэстрогении и бесплодием на фоне повышенного уровня гонадотропинов – ФСГ (фолликулостимулирующий
гормон), ЛГ (лютеонизирующий гормон), принято называть преждевременным истощением
яичников [4, c. 69]. Иногда в литературе используют иные термины: «преждевременная недостаточность яичников» (ПНЯ), «преждевременное выключение функции яичников» (ПВФЯ),
«преждевременная менопауза» (ПМ). Подобное
состояние было охарактеризовано, как синдром
резистентных яичников, или Савадж-синдром –
по имени одной из пациенток [5, с. 72]. Для этой
клинической ситуации C. О’Herlity и соавт. предложили термин «скрытая форма ПИЯ» [6, с. 98].
Кроме того, у женщин с ПИЯ возникают патологические процессы, которые в молодом возрасте
связаны с гипоэстрогенией, что является фактором риска развития остеопороза и коронарной
сердечной недостаточности [7, с. 123]. По мнению A. Vermeulen, хронический стресс относится к ведущим повреждающим факторам, воздействующим на эндокринные железы [8, с. 146].
Преждевременное выключение функции яичников с исходом в гипергонадотропный гипогона-

дизм, в конечном итоге, приводит к изменению
функционирования гипоталамической и лимбической систем и секреции нейрогормонов. В результате этого снижается активность допаминергических
и
повышается
активность
норадренергических структур, вследствие чего
снижается уровень эндорфинов, серотонина, допамина, изменяется терморегуляция, появляются приливы, гипергидроз, развиваются гипертензия и ожирение. Установлено, что химио– или
радиотерапия резко уменьшают число фолликул
и могут вызывать ПИЯ. Несмотря на то, что аутоиммунные заболевания отмечаются у 10-20%
женщин с ПИЯ, роль аутоиммунных процессов,
некоторых инфекций в развитии патологии остается не до конца изученной [7, с. 162]. Установлено, что ПИЯ имеет наследственную природу,
этому способствует существование наследственных генетических дефектов [9, c. 165]. Число
женщин с ПИЯ и женщин, которые имеют семейный анамнез, в разных исследованиях существенно отличается (от 5 до 37,5%), что можно
объяснить неоднородностью популяционных
групп пациенток с ПИЯ [10, с. 167]. Известно,
что ПИЯ может наследоваться как по отцовской,
так и по материнской линии, по аутосомальнорецессивному и Х-сцепленному типу наследования с неполной пенетрантностью [11–14, с. 186].
У женщин с ПИЯ описаны и хромосомные абберации, которые, в основном, наблюдали на
Х-хромосоме, эти нарушения могут приводить к
полной делеции или частично нарушать отдельные гены, важные для репродукции, а также процесс инактивации Х-хромосомы либо опосредованно воздействовать на спаривание хромосом
во время мейоза. Вот почему важно выяснить
роль конкретного генетического фактора при обследовании отдельного пациента. Как мы уже
отмечали, одним из генов-кандидатов, детерминирующим развитие ПИЯ, является ген FMR1,
изучение его изначально было связано с синдромом ломкой Х-хромосомы (синдром МартинаБелла) [15–17, c. 178]. Когда количество копий
повторов превышает 200, происходит гиперметилирование последовательности ДНК ближайшего СpG-островка. Считается, что именно это
приводит к выключению транскрипционной активности гена и остановке синтеза соответствующего белка FMRP (fragile X mental retardation
protein) [18, 19, с. 189], данный белок является
РНК-связывающим [20, с. 198]. Некоторые РНКсвязывающие белки могут функционировать как
ДНК-связывающие и регулировать транскрипцию специфических генов. При изучении пациентов с синдромом ломкой Х-хромосомы было
обнаружено, что белок FMRP играет важную
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роль в пролиферации половых клеток, о чем свидетельствует высокий уровень его экспрессии в
сперматогониях. С другой стороны, среди родственниц пациенток с синдромом МартинаБелла были выявлены специфические фенотипы, не характерные для данного заболевания, в
частности ПИЯ и другие нарушения функции
яичников. Следует отметить, что в области CGGповторов гена FMR1 возникают так называемые
динамические мутации. Суть этого явления заключается в том, что у потомков конкретного индивида в поколении может меняться количество
копий CGG-повторов. У матерей и сестер, больных синдромом Мартина-Белла, определяют
премутацию, которая варьирует от 50 до 199 повторов. Полная же мутация, как отмечалось
выше, составляет 200 и более повторов, наименьший размер аллеля, который в следующем
поколении может превратиться в полную мутацию, – не менее 59 CGG-повторов [21–22, с. 214].
Кроме того, выявлена связь между развитием
ПИЯ и происхождением премутантного аллеля
от одного из родителей. Так, установлено, что
большинство женщин-носительниц премутации
в гене FMR1, у которых развивалось ПИЯ, унаследовали мутантный аллель от отца и лишь в
редких случаях – от матери [23–25, с. 223]. В широкомасштабном исследовании подтверждена
статистически достоверная ассоциация между
увеличением размера области CGG-повторов
гена FMR1 и развитием нарушения функции
яичников [26, с. 244 ]. Исходя из полученных
данных по исследованию ассоциации между мутантными вариантами гена FMR1 и недостаточностью функции яичников, можно сделать вывод о том, что экспрессия белка FMRP играет
существенную роль в формировании физиологического резерва яичников, а тестирование CGGобласти гена FMR1 у пациенток с ПИЯ и другими формами патологии яичников важно как с
точки зрения выяснения тонких молекулярно-генетических механизмов патологического про-

цесса, так и для ранней диагностики заболевания у пациенток с высоким риском развития
ПИЯ. Другим потенциальным «кандидатом»,
влияющим на развитие наследственных форм
ПИЯ, является ген ингибина. Ингибин и активин
– мультифакторные гормоны, входящие в семейство белков факторов роста, они ингибируют и
стимулируют синтез и секрецию ФСГ. C другой
стороны, повышение концентрации ФСГ совпадает со степенью фолликулярного истощения при
переходе к менопаузе [27–28, с 267]. Именно поэтому нарушения (мутации) гена INHα1, которые
обусловливают уменьшение уровня биоактивного ингибина и, в свою очередь, повышают концентрацию ФСГ по принципу негативной регуляции, приводят к первичному истощению
фолликулов и в результате – к ПИЯ. Для идентификации количества СGG-повторов в гене FMR1
Cy-5 меченые продукты ПЦР анализировали на
автоматическом
лазерном
флуориметре
ALF-express. В результате проведенного исследования среди 477 женщин-доноров яйцеклеток выявлено 4,8% носителей аллелей высокого риска (≥
40 СGG-повторов), у доноров с аллелями высокого риска или премутацией на втором цикле стимуляции овуляции необходимая доза гонадотропина
была существенно выше, чем у доноров без премутации. Данные, полученные нами в группе доноров яйцеклеток, которым проводили стимуляцию овуляции с использованием гонадотропина,
а также у пациенток с ПИЯ, – новое доказательство вовлечения генов FMR1 и INHα1 в регуляцию функционального резерва яичников. Эти
данные – также веский довод в пользу проведения тестирования мутаций генов INHα1 и FMR1 у
молодых женщин с целью раннего выявления риска развития ПИЯ и планирования рождения ребенка. Программа генетического тестирования
важна для выбора стратегии стимуляции овуляции у пациенток с бесплодием, которые проходят
лечение методом экстракорпорального оплодотворения, а также для доноров яйцеклеток.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ В ПРОГРАМІ ДОПОМІЖНИХ
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (огляд літератури)
У статті проведено огляд даних вітчизняної та зарубіжної літератури щодо механізму розвитку аутоімунного
сальпінгоофориту та виникнення антиоваріальних антитіл. Описано особливості дії плазмаферезу при безплідності
трубного походження в програмі допоміжних репродуктивних технологій.
Ключові слова: плазмаферез, допоміжні репродуктивні технології.
В статье наведен обзор данных отечественной и зарубежной литературы относительно механизма развития аутоимунного сальпингоофорита и образования антиовариальных антител. Описаны особенности действия
плазмафереза при бесплодии трубного происхождения в программе вспомогательных репродуктивных технологий.
Ключевые слова: плазмаферез, вспомогательные репродуктивные технологии.
It has been analyzed a view data of literature according of mechanism development of autoimmune salpingoophoritis
and arises of antiovarian antibodies. It has been described the peculiarities action of plasmapheresis at infertility of tubarian
origin in programme of IVF.
Key words: plasmapheresis, IVF.

Безпліддя в сім’ї спостерігається досить часто
[1, 14, 15]. Сьогодні у всіх країнах світу біля 15%
подружніх пар не здатні мати дітей [2, 8, 9]. Тому
були розроблені, так звані допоміжні репродуктивні технології: in vivo та in vitro, зокрема штучна інсемінація, запліднення, перенесення гамет і
зигот в труби і матку, сурогатне материнство, запліднення in vitro з допомогою мікроманіпуляційної техніки (наприклад, ін’єкції сперматозоїдів в
яйцеклітину та ін.) [4, 15, 32].
Метод запліднення in vitro слід застосовувати
тоді, коли досягнення вагітності за допомогою
інших, більш простих методів лікування безпліддя неможливо, дуже сумнівно або всі інші
попередні зусилля в цьому напрямку не призвели до позитивного результату [17–20]. Має місце порушення механізму запліднення і доставки ембріона в матку із-за стійкої непрохідності
маткових труб чи їх відсутності, але яєчники і
матка функціонують нормально і зберігається
здатність до виношування вагітності [3, 6, 7].
Патологія маткових труб (МТ) є однією з найбільш поширених причин інфертильності в жінок репродуктивного віку. Зміни в трубах виявляються у 35–74% хворих з безпліддям, з них у
30-70% має місце первинне безпліддя і у 42–83% –
вторинне [1, 8, 12].
У більшості жінок причиною оклюзійних
уражень МТ є запальний процес, який ініцію-

ється генітальною інфекцією [9, 10]. За сучасними уявленнями, при ураженні МТ з утворенням
виражених анатомічних змін провідна роль належить змішаній інфекції, яка викликана хламідіями [5], мікоплазмами та гонококами, що утворюють асоціації як один з одним, так і з іншими
інфектантами [11, 21], зокрема з трихомонадами
[9, 30]. Частота ураження МТ туберкульозом коливається від 3,5% до 10% [1, 2, 13, 24].
Серед збудників вірусних інфекцій найбільше значення має вірус простого герпесу, особливо типу ІІ [14, 22, 33].
При первинному гострому інфікуванні МТ
ушкоджується, головним чином, слизова оболонка. Зрощення, що виникають після первинного ураження труби, звичайно виглядають як
тонкі, достатньо пухкі мембрани, які вже на
цьому етапі порушують механізм захвату та
транспортування яйцеклітини [29]. Після рецидивів хронічного сальпінгіту виникають значні
щільні злуки, які деформують трубу та грубо порушують її функцію. Паралельно відзначається
підвищення активності фібробластів в серозній
оболонці труби, часто розвивається перитубарний злуковий процес. Запальний процес в ампулярних відділах МТ часто супроводжується
злипанням фімбрій у місцях загибелі війчастого
епітелію та грубими структурними змінами МТ
по типу гідросальпінксів [1, 18, 31].
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Причиною оклюзії труб може бути не тільки
запалення інфекційної природи, але й злуковий
процес після операцій на органах малого тазу або
черевної порожнини, особливо після деструктивних форм апендициту, резекції яєчників, сальпінгоектомії в зв’язку з трубною вагітністю [3, 6, 23].
Найбільш частою причиною вторинного трубного безпліддя є аборт [5, 27, 31].
Трубний і перитонеальний фактор як наслідок
запального процесу чи перенесених операцій на органах черевної порожнини і малого тазу, на думку
багатьох авторів, призводять не тільки до трубного
безпліддя, але і до порушень в системі гіпоталамусгіпофіз-яєчники. В літературі є не багаточисельні
дослідження морфологічного і функціонального
стану яєчників при трубному безплідді [33].
Часті загострення тривало існуючого запального процесу викликають не тільки структурні зміни в
маткових трубах і яєчниках, порушується гормональна активність яєчників. Встановлено, що імунологічні зсуви при запальних захворюваннях додатків матки в значній мірі залежать від стадії захворювання, її
тривалості, розповсюдження патологічного процесу.
Для хронічних сальпінгоофоритів характерно зниження більшості імунологічних показників (рівень
лізоциму, титр комплементу, вміст Ig А и Ig B при
підвищеній концентрації Ig М). Тривала персистенція збудників в МТ може втягувати в запальний
процес і тканину яєчників. Спочатку інфільтрація
локалізується у внутрішній теці фолікулів, які ростуть, по мірі прогресування захворювання розповсюджується на клітини гранульози і поступово утворює
щільну запальну корону навколо фолікулів, в результаті чого виникає сальпінгоофорит. Через деякий час
резидентними макрофагами і клітинами гранульози починає секретуватись інтерферон-γ, який стимулює додаткову експресію клітинами гранульози
антигенів гістосумісності з подальшою активацією
Т-лімфоцитів, які продукують інтерлейкін-1. Він в
свою чергу активує резидентні оваріальні макрофаги, які секретують цитокіни: трансформуючі фактори
росту і , фактор некрозу пухлини– , фактор росту фібробластів, інтерлейкін-1, інтерферон-γ. Перманентне, а не циклічне, як в фізіологічних умовах, звільнення цитокінів з втягненням все більшої кількості
фолікулів призводить до формування аутоімунного
оофориту, в результаті чого виникають антиоваріальні антитіла [16].
Вони пошкоджують різні структури яєчників,
включаючи клітини поверхні оболонки, жовтого
тіла, ооцити (яйцеклітини) і окремі клітини в інтерстиції яєчників. Описані аутоімунні оофорити
з лімфоцитарними інфільтратами, кістозом і атрезією фолікулів. АОА виявляють у 22,7% жінок з
первинним безпліддям і у 37,5% – з вторинним
безпліддям, включених в програми екстракор-

порального запліднення. Y. Moncayo і співавт.
вказували на зв’язок АОА з ендометріозом і подальшими невдачами з імплантацією ембріонів.
АОА можуть виникати і в ході програм екстракорпорального запліднення в результаті як повторних гормональних стимуляцій, так і мікротравм
яєчників при витягуванні яйцеклітин. Імуносупресивна терапія в деяких випадках дозволяла
нормалізувати менструальний цикл і навіть забезпечити в подальшому розвиток вагітності [28].
Порушення системи гемостазу можуть являтися одним з можливих факторів неефективності запліднення in vitro у пацієнток з безпліддям і
хронічним сальпінгоофоритом (ХСО).
В останні роки в клінічній практиці все
більш широке застосування знаходять еферентні
методи впливу, зокрема плазмаферез (ПФ), що
володіє реокоригуючим і коагулокоригуючим
ефектами [25, 26]. Лікування хворих з безпліддям, обумовленим подовженим запальним процесом придатків матки, представляє визначені
труднощі в зв’язку з неефективністю раніше
проведеної терапії, супутньою естрагенітальною
патологією, залученням в патологічний процес
практично всіх органів і систем організму.
Одним з ефективних методів терапії хронічної форми синдрому ДВС являється метод Пф
[28]. Пф сприяє ефективному видаленню циркулюючих аутоантитіл, що відіграють значну
роль в порушенні мікроциркуляції, в виникненні
ускладнень, пов’язаних з внутрісудинним мікротромбозом. Цей факт дуже важливий в лікування
пацієнток з ХСО і порушенням репродуктивної
функції, особливо при проведенні лікування по
програмі запліднення in vitro.
При плазмаферезі з кровоносного русла хворого також видаляється значна кількість антитіл
(в тому числі і аутоантитіл) і циркулюючих імунних комплексів, які, накопичуючись в надлишковій кількості, поглиблюють порушення імунної
системи [16]. Виявлено, що відновлення здатності клітин до фагоцитозу проходить за рахунок
лейкоцитів, що залишаються під час плазмаферезу в кровоносному руслі. При цьому лейкоцити, які пройшли центрифугування, зберігають
низьку функціональну активність [26]. Методика не потребує значних матеріальних затрат,
легко переноситься пацієнтами, не має побічних
ефектів. Достатньо проведення 1-2 сеансів плазмаферезу для підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій на 10-20%.
Висновок. Плазмаферез залишається методом вибору лікування хронічних сальпінгоофоритів та безпліддя в програмах допоміжних
репродуктивних технологій завдяки його добре
відомому профілю ефективності і безпечності.
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ПРОМИВАННЯ МАТКОВИХ ТРУБ
ЯК НОВИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК
З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ТА НЕЗ’ЯСОВАНИМИ ПРИЧИНАМИ БЕЗПЛІДДЯ
В статті наведені нові дані щодо промивання маткових труб жиророзчинними розчинами при безплідді, асоційованим з ендометріозом. Наведені нові дані щодо лікування безпліддя, асоційованого з ендометріозом з урахуванням
результатів промивання маткових труб.
Ключові слова: ендометріоз, безпліддя, промивка маткових труб.
В статье наведены новые данные о промывании маточных труб жирорастворимыми растворами при бесплодии, ассоциированном с эндометриозом. Наведены новые данные о лечении бесплодия, ассоциированного
с эндометриозом с учетом результатов промывания маточных труб.
Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, промывка маточных труб.
A new data about flushing of fallopian tubes with oil-contrast media at infertility, associated with endometriosis has been
described. A new data about treatment of infertility associated with endometriosis, according to data, received from flushing
of fallopian tubes has been described.
Key words: infertility, endometriosis, flushing of uterine tubes.

Дитина – найбільша радість сім’ї. Але коли
сім’я позбавлена такої радості потрібно шукати
першочергову причину. Найчастіше причиною
безплідності є спайкові або запальні процеси в
маткових трубах. Завдяки скороченню м’язової
оболонки і руху війок епітелію маткової труби
яйцеклітина просувається, а назустріч їй рухаються сперматозоїди. Якщо є перешкода на шляху, то жінка не може завагітніти[1, с. 23].
Основними методами діагностики прохідності маткових труб є гістеросальпінгографія

або лапароскопія. Дослідження проводять на
5–7-й день менструального циклу за допомогою
водорозчинних (верографін, веротраст) або жиророзчинних (йодоліпол) рентгеноконтрастних
речовин. Аналізуючи гістеросальпінгограми,
звертають увагу на наявність додаткових тіней
(дефекти наповнення) в порожнині матки (поліп,
міоматозні підслизові вузли), позаконтурні тіні у
випадку аденоміозу, нерівні контури при гіперплазії ендометрія. Про непрохідність маткових
труб свідчить тонка смужка (ниточка) рентге-
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ноконтрастної речовини, що повторює контур
труби, виходить за її межі, та розтікається в порожнині малого таза завдяки перистальтичним
рухам кишок (численні дрібні неправильної
форми плями). Якщо на гістеросальпінгограмі
видно лише порожнину матки, слід думати про
непрохідність труби у внутрішньостінковому
(інтрамуральному) відділі; якщо простежується
її контур на короткій відстані – в перешийковому
відділі; якщо маткова труба виявляється на всій
довжині, але вільної рентгеноконтрасної речовини в черевній порожнині немає – це свідчить
про непрохідність труби в ампулярному відділі
[2, с. 34].
В Британському центрі репродукції людини,
було проведено дослідження. Метою дослідження було: встановлення ефективності промивки
маткових труб жиророзчинними розчинами проти водорозчинних розчинів [5, с. 14]. Критеріями
включення для жінок в досліджуваній популяції
були наступними:нез’ясовне безпліддя, безпліддя пов’язане з запальними процесами в порожнині матки (ендометріоз) тривалістю понад 24
місяця; вік 18-39 років включно; в середині лютеїнової фази рівень прогестерону = 25 ммоль/л.
Аналіз сперми партнера повинен бути відповідно норми Всесвітньої організації охорони
здоров’я (1992). Критерії виключення для жінок
були: аномальні маткових труб або в анамнезі
трубна позаматкова вагітність; йод алергія [3, с.
45]. Прийняті подружні пари, були розділені на
дві популяції: 96 жінок без підтвердженим ендометріозом і 62 жінок з ендометріозом, які мали
нормальні фаллопієві труби і яєчники. В цілому
в дослідженні брали участь 158 жінок. Основні
критерії оцінки були клінічні ознаки вагітності
(оцінюється за 6 місяців після рандомізації) і живонародження [12, с. 65].
На
підставі
проведених
досліджень,
з’ясовувалось ефективність промивки маткових
труб жиророзчинними препаратами проти водорозчинних. Були розглянуті наступні порівняння:
• Трубна промивка жиророзчинними розчинами порівняно з відсутністю лікування;
• Трубна промивка водними розчинами порівняно з відсутністю лікування;
• Трубна промивка жиророзчинними розчинами проти водорозчинних;
• Трубна промивка жиро– плюс водорозчинними розчинами проти водорозчинних.
Як жиророзчинний препарат використовували ліпіодол, який зарекомендував себе на широких горизонтах Європи. Також на початкових
етапах виконували рентгеноконтрастний йод,
який розводили з розчином олії і таким чином
добивались потрібного ефекту. Але зважаючи на

його потужню сенсибілізуючу дію, і по випадкам анафілаксії його було знято з дослідження.
Промивання маткових труб ліпідолом, стало
рутинним методом лікування народжуваності в
Новій Зеландії для сімейних пар з нез’ясовним
безпліддям, особливо там, де жінки мають ендометріоз (Brent та ін., 2006). Це абсолютно новий
підхід до лікування безплідності (Johnson та ін.,
2006). Вважається також, що після проведеної
такої маніпуляції, як промивка маткових труб
з ліпідолом, деякі жінки не тільки завагітніли, але ще й мали двійню. Такі дослідники, як
Saththianathan, W.E. Hadden зійшлись на думці про те, що ліпідол має позитивний вплив на
ендометрій матки, та покращує імплантацію.
Спираючись на такі порівняння, було зроблено низку висновків, щодо такого лікувально-діагностичного методу:
1. Водорозчинні розчини дозволяють краще
зобразити маткові складки слизової оболонки і
ампулярну частину труби (внутрішню архітектуру маткових труб), ніж жиророзчинні (Soules
1982) [7, с. 93; 13, с. 48].
2. Жиророзчинні препарати мають високу
в’язкість, що призводить до повільного заповнення маткових труб [10, с. 56].
3. Жиророзчинні препарати реабсорбуються
повільно, що призводить до тривалої затримки
речовини в порожнині малого тазу [12, с. 30].
4. Одним із потенційним наслідком введеня
жиророзчинної контрастованої речовини є алергічні реакції або анафілаксії. (Lindequist 1991) [6, . 83].
5. Жиророзчинні розчини сприяють кращому
підживленні слизової оболонки матки та маткових труб, що впливає на регенераторні процеси
та подальшу вагітність (Soules 1984) [11, с. 72].
6. Промивка маткових труб водорозчинними
препаратами є відносно дешевшою, ніж жиророзчинними, проте у останніх імовірність завагітніти вища [8, с. 91].
7. Жиророзчинні препарати завдавали менше болю, ніж водорозчинні, ймовірно, через менший хімічне подразнення очеревини
(Soules 1982) [9, с. 49].
8. Промивання жиророзчинними препаратами, збільшує ймовірність приживлення зиготи
після ЕКЗ, але за умови повної прохідності обох
труб [5, с. 44].
Після 24-місячного спостереження рандомізованого дослідження було доказано ефективність промивки маткових труб з ліпідолом для
жінок з нез’ясовним безпліддям. Також був позитивний вплив ліпіодолу у жінок з ендометріозом на 6 місяці спостереження (Джонсон та ін.,
2004). Максимальний ефект у жінок з ендометріозом був після 24 місяця [4, с. 77].
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(a) n=96 – без підтвердженого ендометріозу та жінки з незясованим безпліддям (протягом 24
місяців дослідження)
(b) n=62 – з підтвердженим ендометріозом (протягом 24 місяців дослідження) [12, с. 39]
Очевидно, різниця в ефекті ліпіодолу для
жінок з ендометріозом в порівнянні з жінками
з нез’ясовним безпліддям узгоджується з ідеєю, що безпліддя пов’язане з ендометріозом є
окремим елементом, а не просто ще один тип
безпліддя неясного ґенезу [12, с. 83]. Справді,
жінки з ендометріозом, мають приблизно половину фертильних жінок порівнюючи з безпліддям нез’ясованого генезу аналогічної тривалості
в часі (Jansen, 1986; Тома ін., 1992; Johnson та ін.,
2004). Можливо також, пов’язані з додатковими
механізмами, такими як імунобіологічні побічні
ефекти на фертильність (Johnson, 2005). Існує
припущення, що більш ніж один механізм родючості, що підсилює ефект ліпіодолу, може пояснити ці різні ефекти у жінок з ендометріозом у
порівнянні з жінками з нез’ясовним безпліддям.
Відомі імунобіологічні дисфункції у жінок з ен-

дометріозом, в поєднанні з вираженим ефектом
на початку, який згодом зникає, може запропонувати, як імунобіологічний механізм препарату
ліпіодолу. Внутрішньочеревне введення ліпідолу, дає ефект, який може вплинути на якість
овоцитів або сперми (Johnson та ін та ін., 2005)
[3, с. 91].
За результатами проведеного дослідження
(Johnson N., Vanderkerchove P.) було виявлено
ефективність застосування жиророзчинних препаратів для промивання маткових труб у жінок,
які мали проблеми з зачаттям та виношуванням
вагітності, проти водорозчинних. На прикладі багаточисленних дослідів було встановлено, що застосування такої методики збільшувало шанси на
вагітність і живонароджуваність дитини [7, с. 61].
Ці дослідження дозволяють піднести промивку маткових труб на новий рівень препа-
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ратів, що покращує фертильність жінок. Позитивний ефект, найбільш виражені у жінок

з ендометріозом. Промивка може виявитися більш привабливим варіантом
лікування, ніж більш традиційні лікування безпліддя. З міркувань безпеки,
важливо для таких процедур повинні
бути виконані тільки для жінок з раніше підтвердженої двостороннього
прохідності маткових труб під контролем рентгеноскопії контролю (Johnson,
2004) [12, с. 70].
Висновок: Промивання маткових
труб з ліпіодолом є ефективним методом
по підвищенню фертильності не тільки
для жінок з ендометріозом, але й для тих,
жінок, причину безплідності якої не відомо.
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ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ ТА БЕЗПЛІДДЯ
В статті наведені нові дані щодо патогенезу безпліддя, асоційованого з ендометріозом. Наведені нові дані щодо
лікування безпліддя, асоційованого з ендометріозом з урахуванням етіопатогенезу.
Ключові слова: генітальний ендометріоз, безпліддя.
В статье наведены новые данные о патогенезе бесплодия, ассоциированного с эндометриозом. Наведены
новые данные о лечении бесплодия, ассоциированного с эндометриозом с учетом этиопатогенеза.
Ключевые слова: генитальный эндометриоз, бесплодие.
A new data about pathogenesis of infertility, associated with endometriosis has been described. A new data about
treatment of infertility associated with endometriosis, according to etiopathogenesis has been described.
Key words: genital endometriosis, infertility.

В умовах сьогодення генітальний ендометріоз є однією з основних причин порушень
репродуктивної функції жінок [1, с. 46]. Частота ендометріоїдного ушкодження органів репродуктивної системи коливається від 20,0% до
41,3% [1, с. 69; 2, с. 78], а в структурі причин жіночого безпліддя дана патологія досягає 60,0%
[3, с. 23]. Актуальним є вивчення патогенетичних ланок розвитку даної хвороби. У сучасних
лікарів виникає багато запитань щодо покращання діагностикита результатів лікування хворих
на ендометріоз, тим паче, що значно зросла частота рецидивів захворювання [4, с. 67].
У жінок з різними формами ендометріозу
вагітність перебігає, згідно даних останніх досліджень, зі значними відхиленнями від норми.
Більшість пацієнток із ендометріозом вагітніє
після тривалого лікування або після використанн екстракорпорального запліднення, що в подальшому вимагає ретельного спостереження за
перебігом вагітності і програмного розродження [8, с. 79]. Більше того, нагальність проблеми
спонукає лікарів до розробки нових діагностичних заходів у з’ясуванні причин даної хвороби.
Ендометріоз належить до естрогензалежних
гінекологічних захворювань, хоча наводяться
дані щодо ролі пара– й автокринних механізмів
його розвитку [5, с. 33]. Перспективною є оцінки
гістохімічного дослідження та функціонального
стану рецепторного апарату ендометрія на етапі
застосування малоінвазивних лікувально-діагностичних втручань і при виборі патогенетично
обґрунтованого лікування [6, с. 32].

В даний момент в медичній літературів основному виділяють 3 основні теорії виникнення
ендометріозу:
1. Імплантаційна теорія запропонована
Дж.Семпсоном в середині 20-х років. Відповідно до якої, вогнища ендометріозу утворюються
в результаті закиду клітин ендометрія, що були
відторгнуті під час менструацій, в черевну порожнину через маткові труби. Регургітація менструальнноої крові спостерігається у 70-90%
жінок, у жінок з ендометріозом вона спостерігається набагато частіше.
2. Теорія ембріонального походження ендометріозу, згідно з якою ендометроїдні гетеротопії виникають із залишків парамезонефральних
(мюллерових) проток або зародкового матеріалу,
з якого в подальшому утворюються статеві органи, в тому числі ендометрій. На користь цієї
теорії свідчить розвиток ендометріозу у дітей та
підлітків.
3. Метапластична теорія: вогнища ендометріозу розвиваються із залишків целомного епітелію, що знходиться серед клітин мезотелія. Ця
теорія не отримала серйозного експерементального і клінічного обгрунтування. Але вважають,
що естрогени беруть участь в процесі проліферації ендометріоза на більш пізніх етапах, після
адгезії, імплантації, утворення судин, як завершальний етап росту клітин ендометрія. При цьому гіпофізарно-яєчникова система при ендомметріозі характеризується наступними даними:
– Дефект фолікулогенезу,
– Дефект овуляції, гіпофункція жовтого тіла,
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– Синдром неовульованого фолікула,
– Гіперпролактинемія, гіперадрогенія [10, с. 69].
Згідно отриманих даних А. Стрижакова, середня кількість вагітностей (в тому числі, які закінчились пологами) при безсимптомному перебігу ендометріозу достовірно вища, ніж у хворих
із класичними його ознаками. Виявлено, що у жінок з ендометріозом є порушення складу перитонеальної рідини: підвищення концентрації макрофагів, простагландинів, протеаз, фактора некрозу
пухлин, інтерлейкін – альфа, що може негативно
впливати на якість розвитку овоцитів, сперматозоїдів та в подальшому ембріона [7, с. 35].
Відповідно до останніх досліджень, ендометріоз асоціюється із звичними викиднями.
Отримана інформація вказує на те, що у жінок із
ендометріозом викидень відбувається у 40-60%
випадків, порівнюючи із 15-25%вагітних без
проявів ендометріозу [8, с. 28]. Також доведено,
що хірургічне лікування (абляція ендометріоїдних вогнищ) достовірно не зменшує частоту випадків звичного викидня [9, с. 54].
Імунні порушення.
Коли утворення ЦІК виходить з-під контролю і набуває прогресуючого характеру, виникає
те чи інше аутоімунне захворювання. Крім того,
комплекси антиген-антитіло також погіршують
функцію Т-супресорів. За даними Варданян Л.Х.
2005 р. аутоантитіла до ендометріальних антигенів переважають у жінок з ендометріозом порівняно із здоровими жінками [7, с. 17]
Ендокринні та овуляторні порушення.
У жінок з ендометріозом частіше виявляються ендокринні порушення: синдром лютеїнізації
неовулюючого фолікула, дисфункція лютеїнової
фази, що приводить до порушення овуляції й
імплантації. Але до теперішнього часу ця інформація до кінця не підтверджена [12, с. 94].
Порушення імплантації.
Зниження ендометріальної експресії молекул
клітинної адгезії описано у деяких жінок з ендометріозом описано Taylor R.N. і Lebovic D.I.
2009р. Ендометрій у жінок з даним захворюванням характеризується підвищеною продукцією
естрадіолу, підвищеним рівнем простагландинів
Е2, а також резистентністю до прогестерону. Для
більш детальної систематизації наукових даних
відносно даної патології Waller K.G. і співавт. наводять класифікацію рівнів доказовості:
Іа – мета-аналіз/ систематичний огляд.
Іб – рандомізоване плацебо-контролююче дослідження.
IIa – контролююче дослідження без рандомізації.
II6 – квазіекспериментальне дослідження.
– порівняльні, кореляційні дослідження і
опис випадків.

– висновок комітету експертів або заключення авторитетних лікарів, які мають клінічний
досвід.
На основі класифікації рівнів доказовості
розроблені наступні рекомендації щодо лікування ендометріозу при безплідді:
1. Супресія функції яєчника як монотерапія
для покращення фертильності при малих формах ендометріозу – неефективна (Ia).
2. Супресія функції яєчника перед проведенням ДРТ із використанням а-ГнРГДа) або КОК
в безперервному режимі за 3-4 міс. (IIa) до проведення ЕКЗ підвищує частоту настання вагітності.
3. Супресія функції яєчника після проведення хірургічного втручання з приводу ендометріозу з наступною вичікувальною тактикою не має
позитивного впливу на частоту настання вагітності (Ia).
4. Проведення індукції овуляції і внутрішньоматкової інсемінації при малих формах ендометріозу збільшує частоту настання вагітності (I6).
5. Використання методів ДРТ ефективне при
ендометріозі та є методом вибору при наявності
трубного, чоловічого факторів безпліддя, а також у жінок після 35 років(III).
6. Лапароскопічна абляція ендометріоїдних
інфільтратів і адгезіолізис є ефективним методом лікування безпліддя при I-II стадіях ендометріозу (Ia).
7. Ефективність хірургічного лікування середніх і важких форм ендометріозу з метою покращення фертильності невідома (III).
8. Лапароскопічне видалення при наявності
яєчникових ендометріом має більше переваг над
дренуванням і коагуляцією (Ia).
9. До проведення ЕКЗ рекомендоване хірургічне висікання оваріальних ендометріом діаметром більше 3-4 см (III).
Монотерапія і вичікувальна тактика не
рекомендована для лікування безпліддя, асоційованого з ендометріозом. У кохранівському
огляді Е. Hughes і співавт. 2007 р. досліджувалось використання супресивної терапії для лікування ендометріозу І—II стадії.
Результати досліджень свідчать, що вагітність і пологи у жінок з ендометріозом в анамнезі характеризуються в першій половині вагітності високою частотою загрози переривання
вагітності (54,5%); загостренням урогенітальної
інфекції (45,5%); порушеннями мікробіоценозу
статевих шляхів (27,3%) і мимовільним перериванням вагітності (9,1%).
Розродження жінок з ендометріозом в анамнезі супроводжується значним рівнем передчасного розриву плодових оболонок (30,0%); пе-
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редчасних пологів (20,0%); аномалій пологової
діяльності (20,0%) і дистресу плода (20,0%), що
призводить до високої частоти абдомінального
розродження (40,0%).
Перинатальні результати розродження жінок
з ендометріозом в анамнезі характеризуються
високою частотою затримки внутрішньоутробного розвитку (30,0%); асфіксією середньоважкої форми (20,0%) і інтраамніальним інфікуванням (20,0%).
У 28–30 тиж у 20,0% випадків зустрічається
затримка розвитку плода, з’являються порушення дихальної і рухової активності, відбувається
передчасне дозрівання плаценти, достовірно
знижується вміст хоріонічного гонадотропіну і
плацентарного лактогену, в також з’являються
гемодинамічні порушення у фетоплацентарному
комплексі (ФПК). Напередодні розродження всі
ці зміни прогресивно зростають [11, с. 30].
Емпірична терапія агоністами гонадотропін-рилізинг гормону (а-ГнРГ) з обов’язковою
поворотній гормональною терапією (ГТ) після
18 р. На думку деяких дослідників [19, с. 25], в
виняткових випадках після підтвердження діагнозу і видалення вогнищ ендометріозу під час
хірургічного втручання, а-ГнРГ в комбінації з
ГТ можуть бути застосовані у дівчат 16 років з
важкими тазовими болями, хоча в цих випадках
є правомірним також застосування КОК в безперервному режимі.
Хірургічне лікування ендометріозу І-ІІ
стадії.
Результатами кохранівського огляду доказана
ефективність абляції і ексцизії ендометріоїдних
гетеротопій при ендометріозі I—II стадії. При
наявності больового синдрому у пацієнток з порушенням фертильності видалення ендометріо-

їдних гетеротопій дозволяє покращити результат
лікування як больового синдрому, так і безпліддя [13, с. 49].
Хірургічне
лікування
ендометріозу
lll-lV стадії.
Базуючись на результатах досліджень без
рандомізації, відмічено, що хірургічне лікування ректовагінального ендометріозу не покращує
фертильність [14, с. 56].
Хірургічне лікування ендометріоми у пацієнток з безпліддям в анамнезі.
При наявності ендометріом розмірами більше 3 см традиційне хірургічне лікування включає дренування з коагуляцією або цистектомію.
Використання цистектомії показало кращі результати у відновленні фертильності у безплідних пар [15, с. 47]. Ексцизія ендометріом ассоційована з більш низькою частотою рецидивів,
ніж при дренуванні і коагуляції, ризик малігнізації після застосування даної хірургічної техніки
також менший [16, с. 46].
Дискусійним залишається питання необхідності видалення ендометріоїдних кіст перед застосуванням ДРТ. Існує думка, що хірургічне
лікування може знизити відповідь яєчників на
стимуляцію [17, с. 23]. Ретроспективне дослідження виявило в 13% випадків наявність поганої відповіді на стимуляцію яєчників в циклах
ДРТ. У Канадському керівництві по ендометріозу згідно рекомендацій 2010 р. всі ендометріоми розглядаються як такі, що малігнізуються і в
зв’язку з цим підлягають видаленню [18, с. 23].
Питання повторного хірургічного втручання
при рецидиві ендометріозу у жінок з безпліддям мало вивчено. Якщо у жінки є ендометріома
більше 4 см і наявний больовий синдром, то повторне хірургічне лікування.
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РІВЕНЬ АНТИОВАРІАЛЬНИХ АНТИТІЛ
У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ
ДО ЗAПЛІДНЕННЯ IN VITRO З ВКЛЮЧЕННЯМ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ
Робота присвячена вивченню рівня антиоваріальних антитіл у жінок із безпліддям на етапі підготовки до запліднення in vitro. В результаті дослідження було виявлено, що рівень антиоваріальних антитіл у жінок із безпліддям був
у 1,7 разів менший, ніж в контрольній групі.
Ключові слова: антиоваріальні антитіла, безпліддя, плазмаферез.
Работа посвящена изучению уровня антиовариальных антител у женщин с бесплодием на этапе подготовки к
оплодотворению in vitro. В результате исследования было выявлено, что уровень антиовариальных антител у женщин с бесплодием был в 1,7 раз меньше, чем в контрольной группе.
Ключевые слова: антиовариальные антитела, бесплодие, плазмаферез.
The study has been devoted to the determination of antiovarian antibodies (AOA) level in infertile women at the
preparatory stage to impregnation in vitro. The AOA level in infertile women was found out to be 1,7 times less than in the
control group.
Key words: antiovarian antibodies, infertility, plasmapheresis.

Вступ. Факт появи аутоантитіл, тобто антитіл проти власних антигенів – компонентів різних тканин організму не властивий нормальному організму, оскільки загрожує некерованим
саморуйнуванням власних тканин без видимих

причин і навіть повною його смертю [1, с. 56].
Тому і блокується поява антитіл до власних антигенів. Але повністю заперечувати фізіологічну
роль вироблення антитіл проти власних аутоантигенів було би не зовсім коректно. Поява анти-
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тіл проти пошкоджених в результаті яких-небудь
причин власних клітин відіграє в якійсь мірі саногенну роль, оскільки дозволяє швидше видалити їх з організму [3, с. 34].
Але на думку деяких авторів, ці факти не виключають і того, що такі «здорові» особи, в яких
виявлені аутоантитіла, є в далекому чи не дуже
далекому майбутньому кандидатами на появу
відповідних аутоімунних захворювань, оскільки
останні проявляються тільки після накопичення певної критичної кількості антитіл в відповідності з законом переходу кількості в якість
[2, с. 88; 5, с. 91].
Антиоваріальні антитіла пошкоджують різні
структури яєчників, включаючи клітини поверхні оболонки, жовтого тіла, ооцити (яйцеклітини)
і окремі клітини в інтерстиції яєчників [6, с. 45].
Описані аутоімунні оофорити з лімфоцитарними інфільтратами, кістозом і атрезією фолікулів. Антиоваріальні антитіла виявляють у 22,7%
жінок з первинним безпліддям і у 37,5% – з
вторинним безпліддям, включених в програми
екстракорпорального запліднення. Деякі автори вказували на зв’язок антиоваріальних антитіл з ендометріозом і подальшими невдачами з
імплантацією ембріонів [4, с. 34]. Антиоваріальні антитіла можуть виникати і в ході програм
екстракорпорального запліднення в результаті
як повторних гормональних стимуляцій, так і
мікротравм яєчників при витягуванні яйцеклітин [8, с. 76]. Дослідження антиоваріальних
аутоантитіл у хворих з недостатністю яєчників
на фоні нормального рівня гонадотропінів, пролактину і андрогенів показують, що частота розповсюдження аутоімунного оофориту серед таких жінок, за різними даними, складає від 19,2%
[3, 7, с. 23] до 31,5% [1, с. 67].
Матеріали та методи. Нами було обстежено 30 жінок, які були розподілені на наступні
групи:
– Контрольна – 10 репродуктивно здорових жінок, у яких в анамнезі були пологи (від 1 до 3-х);
– Основна – 20 жінок з безпліддям трубного
ґенезу, які були включені в програму запліднення in vitro.
Поряд із визначенням антиоваріальних антитіл, проводилось визначення гормонального
гомеостазу, показників неспецифічного і специфічного імунного захисту, ультразвукового
дослідження органів малого тазу. Визначення
антиоваріальних антитіл проводилось за допомогою імуноферментного набору фірми Bioserv
Ovari-Antibodi-ELISA для визначення в сироватці крові аутоантитіл направлених проти оваріальних антигенів. Даний аналіз грунтується на
непрямому твердофазному методі. Статистична

обробка проводилась за допомогою програмного пакету STATISTICA-5.5 A(StatSoft,Inc.,США).
Достовірність різниці (р<0,05) визначали з використанням t-критерія Стьюдента.
Середній вік жінок основної групи достовірно не відрізнявся від віку пацієнток контрольної
групи, ці показники склали 30,4±0,4 та 33,6±0,6
роки відповідно (Р>0,05). В основній групі достовірно більшою була кількість жінок з порушенням менструального циклу (53,9±3,4% проти 26,9±2,9%).
Хронічний сальпінгоофорит спостерігається
в основній групі в 12 осіб, що відповідає 60±3,7%
в той час як у контрольній цей показник становить 2 осіб, що відповідає 20±1,2%. Значне переважання кількості жінок, що хворіють хронічним
сальпінгоофоритом в основній групі свідчить
про можливість виникнення аутоімунного сальпінгоофориту у даної групи пацієнтів. Із даних
анамнезу обстеження на TORCH-інфекції, що
представлені у таблиці 3., показують, що в основній групі вірус простого герпесу спостерігався
у 8-ми пацієнток, що складало 40±1,2%. Із цієї ж
таблиці показники виявлення цитомегаловірусу
в основній групі становили 7 пацієнтів, що відповідає 35±0,9%. Показники позитивних результатів обстеження на хламідію в основній групі,
показані в таблиці 1, становили 7 осіб, що у відсотковому значенні склало 35±0,9%. Показані в
цій ж таблиці показники виявлення уреаплазми
склали 4 осіб, що відповідає 20±0,8%. Мікоплазмоз і трихомоніаз не виявлялись в основній групі, а токсоплазма, в цій ж групі, визначилась у 10
осіб, що становить 50±0,9%. Гриби роду Candida
визначалися у 3 пацієнтів основної групи, що
становить 15±2,3%.
В контрольній групі рівень антиоваріальних
антитіл був 7,1±0,9, а в основній групі-4,1±0,5,
що в 1,7 разів менше, ніж в контрольній групі.
Зниження рівня антиоваріальних антитіл у пацієнток основної групи відмічався тому, що у
даної групи був обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез і проявлявся у наявності хронічних сальпінгоофоритів, штучних абортах,
самовільних викиднях. З іншого боку, саме за
рівнем антиоваріальних антитіл можна говорити
про функціональну активність яєчників.
Плазмаферез проводився до початку програми запліднення in vitro. До- і після проведення
плазмаферезу проводилося визначення рівня
антиоваріальних антитіл у крові хворих жінок
з безпліддям трубного походження. У групі жінок, яким проводився плазмаферез, були жінки
з позитивними та негативними результатами запліднення in vitro. Групу пацієнтів із позитивними результатами склали 10 жінок, що становить
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50,0% всіх жінок другої підгрупи. Другу підгрупу пацієнтів, із негативними результатами, склали 8 жінок – 40,0% всіх жінок другої підгрупи.
10,0% всіх пацієнтів другої підгрупи склали жінки, результати штучного запліднення яких невідомі з тих чи інших причин.
Групу пацієнтів, яким не проводився плазмаферез, склали жінки в кількості 38 осіб, у яких
були позитивні та негативні результати штучного
запліднення. Групу пацієнтів із позитивними результатами склали 15 жінок, що становить 39,4%
від загальної кількості осіб цієї підгрупи. Іншу
групу пацієнтів із негативними результатами
склали 16 жінок, що становить 42,1% від загальної кількості осіб цієї підгрупи. Кількість осіб, результати штучного запліднення яких, в силу тих
чи інших причин є невідомими, становить 7 осіб,
що у відсотковому значенні складає 18,4.
Другу підгрупу основної групи, в основному,
складали жінки із більш обтяженим акушерськогінекологічним анамнезом. Наприклад, із чотирьох жінок із позитивними результатами штучного запліднення дві проходили програму ЗІВ
вперше, а інші дві – повторно, двічі й тричі.
Провівши аналіз даних, наведених у таблиці
4, ми бачимо, що першу підгрупу склали пацієнтки, яким проводилася традиційна підготовка
до ЗІВ, а другу підгрупу склали пацієнтки, яким

проводилася запропонована нами підготовка до
ЗІВ з включенням плазмаферезу. До проведеного
лікування група налічувала 20 жінок, рівень антиоваріальних антитіл у них був 4,1±0,4 Од/мл.
У процесі підготовки до ЗІВ дана група була розділена на 2 підгрупи. В 1 підгрупі після проведеної традиційної підготовки до ЗІВ рівень антиоваріальних антитіл був 4,6±0,8 ОД/мл, що незначно
більше порівняно з рівнем антитіл до проведеної
підготовки. В 2 підгрупі рівень антиоваріальних
антитіл після запропонованої нами підготовки з
включенням плазмаферезу до запліднення in vitro
був 3,2 ±0,5 ОД/мл, що в 1,3 раза менше ніж до
проведеної підготовки. Отже, після проведення
плазмаферезу підвищений рівень антиоваріальних антитіл різко зменшується, що вказує на його
ефективність і можливість використання в програмі підготовки до запліднення in vitro.
Висновки та перспективи подальших
досліджень.
– Антиоваріальні антитіла присутні як у репродуктивно здорових жінок так і в хворих із
безпліддям;
– Рівень антиоваріальних антитіл може бути
як підвищений, так і понижений, в залежності
від патологічного процесу, що зумовив безпліддя. І в одному і в іншому випадку це може свідчити про безпліддя;
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ
ПРИ ГІПОГАЛАКТІЇ
В статті висвітлені клінічні симптоми гіпогалактії. Рекомендовано використання для профілактики і лікування
хворих фітотерапевтичних сумішей лікарських препаратів і фітопрепаратів.
Ключові слова: гіпогалактія, фітопрепарати, лактація.
В статье высвячены клинические симптомы гипогалактии. Рекомендовано использование для профілактики
и лечения больных фитотерапевтических смесей лекарственных препаратов и фитопрепаратов.
Ключевые слова: гипогалактия, фитопрепараты, лактація.
Clinical signs of hypogalaktia have been determined in the article. Phytotherapeutical mixtures of medical plants and
phytopreparations are recommended for prophylaxis and treatment of patients.
Кеу words: gypolalactia, phytomedications, lactation.

Раціональне харчування передбачає, в першу
чергу, вигодовування дітей першого року життя
грудним молоком матері. Унікальність грудного
молока полягає в тому, що це – найбільш здорова, оптимально збалансована природою їжа, яка
легко засвоюється. Вона повністю задовольняє
всі харчові і енергетичні потреби дитини від народження і не менше ніж до 5–6 місяців життя
без яких-небудь добавок [3, 5, 10, с. 15]. Серед
багатьох проблем грудного вигодовування самою частою є скарга матері на те, що у неї не
вистачає молока.
За останнє десятиліття проведена і продовжується велика організаційна робота по реалізації національних завдань в області охорони
здоров’я дітей в Україні. Вона передбачає, в
першу чергу, впровадження в практику охорони
здоров’я основних принципів підтримки лактації
у матері і грудного вигодовування [3, 21, с. 19].
І в народній, і в науковій медицині є чимало даних про лактаційну дію ряду рослин. Хоча ці
властивості рослин вивчені ще недостатньо науковою медициною, досвід народного використання лікарських рослин подає багато інформації про них [5, 12, с. 21]. Найбільш популярним
у народній медицині засобом при гіполактації є
горіх ліщини. Використання горішків у харчуванні (30-40 г у добу) відразу ж підвищує лактацію на 40-80 мл за добу [1, 15, с. 26]. З метою
збільшення вироблення грудного молока можна
рекомендувати деякі напої, приготовані з використанням рослинних стимуляторів лактації, до

яких відносяться кульбаба, кропива, кріп, материнка, тмин, салат, морква, редька, фенхель, аніс
та інші [9, 11, с. 32]. Крім того, у продажу є спеціальний чай для збільшення вироблення молока
в матерів, які годують груддю. В їх склад входять
екстракти лікарських рослин, що є природними
стимуляторами лактації. Вони швидкорозчинні і зручні у вживанні [8, 13, 14, с. 39]. З метою
збільшення лактації використовують відвари
коренів і плодів анісу звичайного, кореневищ
оману високого, трави материнки звичайної, дягеля лікарського, чаполочі пахучої, листя ожини
сизої, ліщини звичайної, відвари з листків малини звичайної, трави меліси лікарської, шишкоягід і хвої ялівцю звичайного, листків і коренів
кульбаби лікарської, плодів кмину звичайного,
м’якоть плодів гарбуза звичайного, відвар квіток
і трави деревію звичайного, плодів шипшини
коричневої [4, с. 45]. Для лікування гіпогалактії
застосовують також зірочник хвилястий, глуху
кропиву білу, буквицю лікарську, розмарин лікарський, лілію лісову, суницю лісову, кардамон
[7, 16, 19, с. 48]. У літературі є відомості про лактогенну дію таких рослин, як астрагал піщаний,
астранція велика, волошка синя, самосил гайовий, вовконіг європейський, дзвіночок голівчастий, котячі лапки, лаванда колоскова, любка
дволиста, люцерна посівна, жабрій ладанний,
раувольфія змієподібна, сон-трава лугова, тладіанта сумнівна, шандра звичайна [2, с. 54]. Є повноцінні наукові дані про позитивний вплив на
лактацію приймання настою меліси лікарської, а
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також по 30 капель екстракту чистецю буквицеподібного [6, 17, 20, с. 59]. Одночасно з підвищенням виділення молока в таких жінок більш
активно відбувається скорочення матки після
пологів, нормалізується стан сосків, більш сприятливо проходить період перших тижнів життя
немовлят [10, 22, с. 65]. Великий досвід народної
медицини доцільно прийняти до уваги і застосовувати лікарські рослини для профілактики і
лікування гіпогалактії [3, 18, с. 70].
Гіпогалактія – це зниження секреторної діяльності молочних залоз в період лактації. Розрізняють первинну і вторинну гіпогалактію.
Cеред причин гіпогалактії можна виділити наступні фактори: генетичний і ятрогенний. До
останнього відносять випадки застосування у
вагітних і породіль медикаментозних засобів,
які активують і стимулюють пологову діяльність
(естрогени, простагландини, окситоцин).В подальшому у породіль, які отримували ці препарати, в перші години і доби після пологів відсутня лактація чи вона проявляється в більш пізні
терміни і є недостатньою [3, 12, с. 99].
Вторинна гіпогалактія може бути викликана
ускладненнями вагітності, пологів і післяпологового періоду (пізні гестози вагітних, анемії вагітних, маткові кровотечі т а ін.), а також порушення
режиму, нераціональне харчування, психічні та фізичні перенавантаження, неправильна організація
режиму годування новонародженого та техніка годування, захворювання молочних залоз (тріщини
сосків, мастити). Вторинна гіпогалактія в більшій
мірі тимчасовий стан [3, с. 104]. Якщо при первинній гіпогалактії ми маємо обмежені можливості
лікування, то при вторинній гіпогалактії можливо
при своєчасному лікуванні відновити лактацію.
Для цього необхідно з’ясувати причину, яка викликала гіпогалактію [3, 10, с. 111].
Можна виділити особливу групу жінок по
розвитку первинної гіпогалактії – це жінки, які
перенесли операцію кесаревого розтину За годинами виникнення розрізняють ранню гіпогалактію. Вона проявляється в перші 10 днів після
пологів. І пізню гіпогалактію, яка виникає після
10 днів. Діагноз встановлюється на основі нагляду за лактацією в динаміці. Про кількість продукції молока можна судити на основі зважування дитини до і після годування (з врахуванням
кількості зцідженого молока). Основні клінічні
симптоми: гіпогалактія проявляється у 6–8%
жінок, які народили. Вона може бути виражена
морфологічною або функціональною неповноцінністю молочної залози. В цей період дитину
потрібно годувати у відповідну годину або зціджувати молоко. Також лактація порушується у
зв’язку з дією негативних чинників навколиш-

нього середовища, через недуги матері, неврологічні та ендокринні розлади, які порушують
розвиток молочних залоз [3, с. 56].
При гіпогалактії у породіль відсутнє нагрубання молочних залоз, при надавлюванні на них
молоко виділяється погано, відмічається недостатня кількість молока. При пальпації молочної залози нерідко визначається недорозвинена
залозиста тканина. У більшості жінок в період
годування груддю відмічаються гіпогалактичні
кризи – періодичне зниження секреції молока,
що повторюється з інтервалом 26–30 днів і продовжується протягом декількох діб. Розвиток
кризів пояснюється [3, с. 58] циклічністю процесів гормональної активності, які перебігають
в жіночому організмі.
Часто дитину при появі гіпогалактії годують
не 7, а 8 і більше разів. Якщо лактація повністю не встановлюється на протязі 3-4 днів, то
тоді потрібно за одне годування давати дитині
дві груді. Тільки вичерпавши всі можливості по
встановленню лактації, необхідно призначати
докорм (не пізніше 7-го дня).
Розрізняють 4 ступені секреторної продуктивності молочних залоз:
1-ий ступінь – дефіцит молока (по відношенню до дитини) – до 25%;
2-ий ступінь – до 50%;
3-ий ступінь – до 75%;
4-ий ступінь – більше 75%.
З метою профілактики і лікування гіпокалактії необхідно використовувати лікарські рослини: козлятник лікарський, аніс звичайний,
фенхель звичайний, кріп звичайний, буркун
лікарський, бузину чорну, звіробій звичайний,
мелісу лікарську, кмин звичайний, кропиву дводомну, материнку звичайну, астрагал шерстистоквітковий [3, с. 67].
А також використовують моркву терту з молоком, сік редьки з медом, настій анісу, напій з
тмину, настій грецьких горіхів, чай збірний з мелісою, напій з анісу і фенхелю, напій з листя і
коріння кульбаби, сік з листя кульбаби, горіхове
молоко, відвар кропиви [3, с. 62].
Виявлення та ефективне лікування дівчаток
підлітків з ознаками загального та генітального
інфантилізму, лікування жінок з ендокринними
порушеннями є основним засобом попередження первинної гіпогалактії [3, с. 45].
Ефективне лікування невиношування, гестозу вагітних, попередження, своєчасне лікування
ускладнень в пологах та післяпологовому періоді являються ефективним засобом профілактики
вторинної гіпогалактії [3, с. 64].
При психопрофілактичній підготовці вагітних до пологів необхідно:
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– розповісти вагітним про фізіологічні механізми становлення лактації, можливих ускладнень в цей період, їх клініки та способах їх виключення;
– вказати на особливості раціонального харчування вагітних та роділь з точки зору лактації;
– пояснити способи підготовки молочних залоз та сосків до грудного вигодовування.
На сьогоднішній день існує багато препаратів
на основі фітозборів різної дії. Одним із високоефективних препаратів для лікування гіпогалактії є Ширафза [3, с. 76].
Ширафза – натуральний високоякісний засіб на основі рослинної сировини, який завдяки
комплексному впливу на організм жінки, стимулюють усі ланки лактації, запобігає виникненню
проблем зайвої ваги у годуючи матерів та підвищення рівня глюкози у крові. Дія ширафзи
обумовлена лікарськими рослинами, які входять
до його складу. Фенхель звичайний містить суміш транс-анетола з фенхоном, естраголом та
іншими компонентами. Структурна схожість
анетолу та катехоламіну може підтримувати
естрогенну активність. Допамін має стимулюючу дію на лактацію, таким чином, анетол може

привести до виділення молока, вступаючи в
реакцію з допаміном на визначених проміжках
рецепторів. Завдяки цьому зменшується стимулююча дія допаміну в процесі стимуляції на
виділення молока. Біологічно активні речовини,
що входять до складу фенхеля звичайного обумовлюють лактогонну дію у годуючи матерів, а
також усувають прояви метеоризму, покращують травлення, зменшують спазми та рухливість
тонкого кишечнику. Кмин звичайний зумовлює
збільшення кількості молока і його поживних
властивостей. Пажитник кольоровий покращує
кровоток у молочній залозі, стимулює лактацію і
зумовлює збільшення харчової цінності молока.
Кріп духмяний володіє заспокійливою та седативною діями, тому породілля менше хвилюється, а протизапальна дія зумовлює зменшення
ризику розвитку маститу. Алкалоїди кропу духмяного не тільки збільшують кількість і якість
материнського молока, але й у взаємодії з іншими компонентами ширафзи, передаються з молоком матері, і тим самим запобігають виникнення
метеоризму і знімають больові відчуття (кольки)
у дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванню [3, с. 87].
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІПОФІЗАРНИХ ГОРМОНІВ
В КРОВІ ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО
ПОХОДЖЕННЯ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ДРТ
У статті наведено дані рівнів концентрації гіпофізарних гормонів в крові жінок із безпліддям трубо-перитонеального походження. У хворих з безпліддям виявленні значні порушення нормального ритму секреції та вмісту в крові
гонадотропних гормонів.
Ключові слова: гормони, безпліддя, ДРТ.
В статье предоставлены данные уровней концентрации гипофизарных гормонов женщин с бесплодием трубоперитонеального происхождения. В больных с бесплодием обнаружены значительные нарушения нормального
ритма секреции и содержания в крови гонадотропных гормонов.
Ключевые слова: гормоны, бесплодие, ВРТ.
In this article the concentration levels of pituitary hormones in the blood of women with infertility tube-peritoneal
origin has been described. In patients with infertility indentifying significant disruption of rhythm and secretion of blood
gonadotrophins.
Key words: hormones, infertility, IVF.

Вступ. Більшість авторів вважає, що продукція лютропіну (ЛГ) та фолітропіну (ФСГ) здійснюється різними видами клітин, функціональна
активність яких контролюється загальним рилізинг-гормоном [2, с. 21].
Не дивлячись на існування загального гіпоталамічного стимулятора продукції гонадотропінів, ступінь відповідної реакції гіпофізу на
його дію неоднорідна для ЛГ і ФСГ[4, с. 46; 6,
с. 59]. Ці відмінності виявляються і при аналізі динаміки секреції гонадотропінів протягом
менструального циклу. Секреція ФСГ, як відомо, активно зростає на початку менструального циклу, так що значення базальної секреції
гормону в ранню фолікулінову фазу циклу в
декілька разів перевищують таку в лютеїновій
фазі [5, с. 32]. В преовуляторному періоді під

впливом підвищеного вмісту естрадіолу концентрація ФСГ падає, після чого відбувається
овуляторний викид гормону. На відміну від
ФСГ, секреція ЛГ незначно збільшується на початку циклу і практично не відрізняється в лютеїновій фазі [3, с. 64]. Однією із причин порущень індукуючого фолікулогенезу в програмах
екстракорпорального запліднення є спонтанна
«паразитарна» пікова секреція ЛГ, що супроводжується прискореним дозріванням ооцитів і як
наслідок початком їх лютеїнізації до настання
розрахункового часу овуляції [2, с. 56; 4, с. 43].
Це може супроводжуватись відміною лікувального циклу через неможливість запліднення таких ооцитів чи відмови від переносу ембріонів
внаслідок їх можливих морфологічних дефектів [1, с. 62; 3, с. 21; 7, с. 47].
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Метою нашого дослідження було вивчення
концентрації гіпофізарних гормонів в крові жінок
із безпліддям.
Матеріали і методи дослідження. Відповідно до мети дослідження нами було проведене
спеціальне дослідження рівня білкових (лютропін – ЛГ, фолітропін – ФСГ) гормонів в плазмі
крові у жінок з безпліддям трубного походження, які склали основну групу в кількості 20 осіб.
Такі ж дослідження рівня білкових гормонів були
проведені і в контрольній групі, яку склали соматично здорові жінки із збереженою репродуктивною функцією, вік яких відповідав віку пацієнток
основної групи.
В основній (жінки з безпліддям трубного походження) та контрольній групах проводилось спеціальне дослідження рівня білкових (лютропінЛГ, фолітропін-ФСГ) гормонів в плазмі крові
на 2-3-й день менструального циклу – базовий
рівень та в день пункції яєчника в циклі стимуляції суперовуляції. Рівень гормонів визначали
ІФА шляхом використання набору реагентів для
кількісного імуноферментного визначення вмісту
гормонів в сироватці крові:
– «Гонадотропин ИФА-ФСГ»;
– «Гонадотропин ИФА-ЛГ».
Величину Р (достовірність різниці) визначали
по таблиці Ст’юдента-Фішера. Різниці між порівнюючими середніми величинами рахувалися достовірними при Р < 0,05.
Результати дослідження та їх обговорення
Результати, що отримані нами при дослідженні
базового рівня гормонів представлені в таблиці 1.
Проаналізувавши результати проведених
нами досліджень, які наведені в таблиці 1 констатовано, що у жінок із безпліддям трубного генезу
на 2-3 день менструального циклу ендокринна
функція гонадотропоцитів передньої долі гіпофіза не відрізнялась від показників у контрольної
групи. Цей факт виступав для нас додатковим
критерієм для формування основної групи.
Таблиця 1
Концентрація гіпофізарни х гормонів
у крові жінок на 2-3-й дні менструального
циклу (М ±m)
Показник

Основна
група
(n=20)

Контрольна
група (n=20)

р

ЛГ,
пкг/мл

5,8±1,70

6,22±1,21

>0,05

ФСГ,
пкг/мл

10,0±1,10

9,92±1,03

>0,05

ЛГ/ФСГ

0,58

0,63

Рівень ЛГ на 2–3-ій день менструального циклу у пацієнток з безпліддям відрізнявся від показників у контрольній групі незначно. Співвідношення ЛГ до ФСГ в основній та контрольній
групах було в межах 0,58–0,63.
За даними літератури [1, с. 67; 7, с. 81] коефіцієнт ЛГ/ФСГ коливається у здорових жінок в
межах 1,5–2,0. У наших пацієнток як контрольної так і основної групи даний коефіцієнт дещо
нижчий, що можна пояснити особливостями
методики визначення рівня гормонів в плазмі
крові. Нами використовувалась методика визначення кількості гормона (пкг/мл), в той час як в
ряді лабораторій визначали активність в міжнародних одиницях (МО/л).
Зміни гормонального профілю в жінок із безпліддям та в контрольній групі при дослідженні
в день пункції яєчника в циклі стимуляції суперовуляції відображені в таблиці 2
Звертає на себе увагу той факт, що у наших
пацієнток на висоті стимуляції суперовуляції
констатовано статистично значуще зниження
рівня лютеїнізуючого гормону з 16,2±5,27 до
1,08±0,06 пкг/мл.
Таке зниження рівня лютропіну в крові
можна пояснити реципрокною залежністю між
синтезом естрадіолу та активністю вертикалі
люліберин-лютропін-прогестерон.
Таблиця 2
Концентрація гіпофізарних гормонів у крові
жінок в день пункції яєчника в циклі стимуляції суперовуляції (М ±m)
Показник

Основна група
в стимульованому циклі (n=20)

Контрольна група
(n=20 )

Р

ЛГ, пкг/мл

1,08 ± 0,06

16,2±5,27

<0,001

ФСГ, пкг/
мл

10,7±1,16

7,05±0,8

<0,05

ЛГ/ФСГ

0,1

2,2

Паралельно у обстежених жінок виявлено деяке підвищення рівня фолітропіну з 7,05±0,8 до
10,7±1,16 найімовірніше в результаті циркуляції в крові екзогенно введеного даного гормону.
Співвідношення ЛГ/ФСГ склало відповідно: 0,1
в стимульованому циклі; 2,2 в контрольній групі.
Це досить важливо, оскільки нормальне функціонування яєчників можливе лише при співвідношенні ЛГ/ФСГ 1–1,5.
Знижена секреція ЛГ у пацієнток з безпліддям трубного походження послаблює синтез попередників стероїдних гормонів. Внаслідок цього знижується продукція андрогенів в яєчнику.
Відомо [5, с. 53], що овуляторному піку відповідало майже 6-кратне збільшення концентра-
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ції естрадіолу. Збільшення концентрації естрогенів могло розглядатись і як стимул до різкого
збільшення секреції ЛГ та ФСГ, який з’являється
напередодні овуляції.
Але у наших дослідженнях рівень ЛГ, навпаки,
знижений а ФСГ підвищений, що говорить про недостатню відповідь яєчників на стимуляцію, а також про можливість пошкодження фолікулярного
апарату за рахунок автоімунного процесу.
Зниження концентрації ЛГ у пацієнток з безпліддям трубного походження у фолікулінову
фазу менструального циклу та недостатня концентрація ФСГ призводять до порушення фолікулогенезу, овуляції та наступних секреторних
перебудов ендометрію. Це, у свою чергу, може
бути однією з причин безпліддя. Зниження рівня
ЛГ можна пояснити ще і тим, що, необхідними
для секреції ФСГ та ЛГ необхідно пульсуючі
викиди гонадотропін-рилізинг-гормонів гіпоталамусу при цьому не всі гонадотропні рецептори аденогіпофіза зв’язуються одним імпульсом
гонадотропін-рилізинг-гормонів і клітини аде-

ногіпофіза в стані відповідати на подальший
викид гонадотропін-рилізинг-гормонів. Внаслідок зниження рівня ЛГ в крові виникає блокада
функціональної активності яєчників, що може
супроводжуватись у подальшому зниженням
концентрацій естрадіолу у крові.
Висновки. Таким чином, у хворих з безпліддям трубного походження виявлені значні порушення нормального ритму секреції та вмісту в
крові гонадотропних гормонів, які є пропорційними щодо ступеня тяжкості захворювання. Так,
базальні рівні ЛГ та ФСГ майже не відрізнялись
від контрольних показників, а у фолікулінову фазу менструального циклу спостерігалося
зниження концентрації ЛГ на фоні нормального рівня ФСГ. Однак, незважаючи на наявність
відхилень у секреції гонадотропних гормонів,
компенсаторні реакції організму при цьому захворюванні забезпечують стан гомеостазу, тому
овуляція в 2/3 хворих зберігається, у той час як
репродуктивна функція виявляється значно порушеною.

Література:
1. Экстракорпоральное оплодотворение и его новые направления в лечении женского и мужского бесплодия / Под ред. В.И. Кулакова, Б.В. Леонова. – М.: МИА, 2010. – 781 с.
2. Калинина Е.А. Оптимизация процедуры экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона
при синдроме поликистозных яичников // Пробл. репродукции. – 2002. – № 3 – С. 81–83.
3. Леонов Б.В., Кулаков В.И., Финогенова У.Я., Козлова А.Ю., Беляева А.А., Кузьмичев Л.Н. Использование
препарата рекомбинантного ФСГ (фоллитропина– ) при лечении бесплодия в программах ЭКО и ПЭ// Акуш.
и гин. – 2010. – № 6. – С. 35–40.
4. Назаренко Т.А., Дуринян Э.Р., Зыряева Н.А. Эндокринное бесплодие у женщин: диагностика и лечение.
Практическое руководство. М., 2008. – 80 с.
5. Светлаков А.В., Яманова М.В., Салмина А.Б., О.А. Серебренникова О.А. Вероятность наступления
имплантации у женщин с разными формами бесплодия при лечении методом ЭКО // Пробл. репродукции. –
2010. – № 3. – С. 61–67.
6. Смольников В.Ю., Финогенова Е.Я. // Экстракорпоральное оплодотворение и его новые направляния в
лечении женского бесплодия / Под ред. В.И. Кулакова, Б.В. Леонова. – М., 2000. – С. 91–135.
7. Смольникова В.Ю. Опыт применения гонадолиберина диферелина в программе экстракорпорального
оплодотворения// Гинекология. – 2004. – Т. 6. – № 3. – С. 109–111.
8. Яворская К.А. // Экстракорпоральное оплодотворение и его новые направления в лечении женского
и мужского бесплодия / Под ред. В.И. Кулакова, Б.В. Леонова. – М., 2013. – Гл. 12. – С. 291–317.

48

Медичний форум

♦

Бакун О.В.,

кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства і гінекології
Буковинського державного медичного університету

Тимочко Ю.Д.,

студентка
Буковинського державного медичного університету

Ковтун О.А.,

студентка
Буковинського державного медичного університету

ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОВАРІАЛЬНИХ АНТИТІЛ
У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ
Робота присвячена вивченню рівня антиоваріальних антитіл у жінок із безпліддям на етапі підготовки до запліднення in vitro. В результаті дослідження було виявлено, що рівень антиоваріальних антитіл у жінок із безпліддям був
у 1,7 разів менший, ніж в контрольній групі.
Ключові слова: безпліддя, антиоваріальні антитіла.
Работа посвящена изучению уровня антиовариальных антител у женщин с бесплодием на этапе подготовки
к оплодотворению in vitro. В результате исследования было выявлено, что уровень антиовариальных антител
у женщин с бесплодием был в 1,7 раз меньше, чем в контрольной группе.
Ключевые слова: бесплодие, антиовариальные антитела.
The study has been devoted to the determination of antiovarian antibodies (AOA) level in infertile women at the
preparatory stage to impregnation in vitro. The AOA level in infertile women was found out to be 1,7 times less than in the
control group.
Key words: infertility, antiovarian antibodies.

Вступ. Факт появи аутоантитіл, тобто антитіл проти власних антигенів – компонентів різних
тканин організму не властивий нормальному організму, оскільки загрожує некерованим саморуйнуванням власних тканин без видимих причин і
навіть повною його смертю [Запорожан і співав.,
2000]. Тому і блокується поява антитіл до власних антигенів. Але повністю заперечувати фізіологічну роль вироблення антитіл проти власних
аутоантигенів було би не зовсім коректно. Поява
антитіл проти пошкоджених в результаті яких-небудь причин власних клітин відіграє в якійсь мірі
саногенну роль, оскільки дозволяє швидше видалити їх з організму [Кулаков, Леонов, 2000].
Природні аутоантитіла у здорових осіб можуть бути і специфічними ауто антитілами при
аутоімунних хворобах. Але на думку деяких
авторів, ці факти не виключають і того, що такі
«здорові» особи, в яких виявлені аутоантитіла,
є в далекому чи не дуже далекому майбутньому
кандидатами на появу відповідних аутоімунних
захворювань, оскільки останні проявляються
тільки після накопичення певної критичної кількості антитіл в відповідності з законом переходу
кількості в якість [Агаджанова с соавт., 1999].
Антиоваріальні антитіла пошкоджують різні структури яєчників, включаючи клітини поверхні оболонки, жовтого тіла, ооцити (яйцеклітини) і окремі клітини в інтерстиції яєчників
[Калинина, 2002]. Описані аутоімунні оофори-

ти з лімфоцитарними інфільтратами, кістозом
і атрезією фолікулів. Антиоваріальні антитіла
виявляють у 22,7% жінок з первинним безпліддям і у 37,5% – з вторинним безпліддям,
включених в програми екстракорпорального
запліднення. Деякі автори вказували на зв’язок
антиоваріальних антитіл з ендометріозом і подальшими невдачами з імплантацією ембріонів
[Смольников,Финогенова,2000]. Антиоваріальні
антитіла можуть виникати і в ході програм екстракорпорального запліднення в результаті як
повторних гормональних стимуляцій, так і мікротравм яєчників при витягуванні яйцеклітин
[Яворская, 2000; Калашникова, 2004]. Дослідження антиоваріальних аутоантитіл у хворих
з недостатністю яєчників на фоні нормального
рівня гонадотропінів, пролактину і андрогенів
показують, що частота розповсюдження аутоімунного оофориту серед таких жінок, за різними
даними, складає від 19,2% [Geva et al., 1997] до
31,5% [Кулаков, Леонов, 2000].
Матеріали та методи. Нами було обстежено
30 жінок, які були розподілені на наступні групи:
– Контрольна – 10 репродуктивно здорових жінок, у яких в анамнезі були пологи (від 1 до 3-х);
– Основна – 20 жінок з безпліддям трубного
ґенезу, які були включені в програму запліднення in vitro.
Поряд із визначенням антиоваріальних антитіл, проводилось визначення гормонального гоме-
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остазу, показників неспецифічного і специфічного
імунного захисту, УЗД органів малого тазу. Визначення антиоваріальних антитіл проводилось за допомогою імуноферментного набору фірми Bioserv
Ovari-Antibodi-ELISA для визначення в сироватці
крові аутоантитіл направлених проти оваріальних
антигенів. Даний аналіз ґрунтується на непрямому твердофазному методі. Статистична обробка
проводилась за допомогою програмного пакету
STATISTICA-5.5 A(StatSoft,Inc.,США). Достовірність різниці (р<0,05) визначали з використанням
t-критерія Стьюдента.
Результати. Обговорення.
Таблиця 1
Середні показники віку обстежених жінок
(М±m)
Групи/
показники

Основна група,
n=20

Контрольна
група, n=10

вік

30,4±0,4

33,6±0,9

Р

>0,05

>0,05

Середній вік жінок основної групи достовірно не відрізнявся від віку пацієнток контрольної групи, ці показники склали 30,4±0,4 та

33,6±0,6 роки відповідно (Р>0,05), що наведено
у табл. 1.
Таблиця 2
Порушення ОМЦ у обстежених жінок (М±m).
Групи/
показники

Основна група,
n=20

Контрольна
група, n=10

Порушення
ОМЦ

53,9±3,4%

26,9±2,9%

Р

>0,05

<0,05

Примітка: n-число спостережень у даній групі;
достовірність різниць при р<0,05

Аналіз таблиці 2., показав наступне: в основній групі достовірно більшою була кількість
жінок з порушенням менструального циклу
(53,9±3,4% проти 26,9±2,9%).
Як свідчать дані таблиці 3, хронічний сальпінгоофорит спостерігається в основній групі
в 12 осіб, що відповідає 60±3,7% в той час як
у контрольній цей показник становить 2 осіб,
що відповідає 20±1,2%. Значне переважання
кількості жінок, що хворіють хронічним сальпінгоофоритом в основній групі свідчить про
можливість виникнення аутоімунного сальпінгоофориту у даної групи пацієнтів.

Показники запального процесу обстежених жінок (M±m)

Таблиця 3

Кількість пацієнток
Дані анамнезу
Хронічний сальпінгоофорит

TORCH–
інфекціі

В основній групі n=20

В контрольній групі n=10

абс.

%

абс.

%

12

60±3,7

2

20±1,2

Вірус простого герпесу

8

40±1,2

–

–

Цитомегаловірус

7

35± 0,9

1

10±0,1

Хламідія

7

35±0,9

–

–

Уреаплазма

4

20±0,8

–

–

Мікоплазма

–

–

–

–

Токсоплазма

10

50±0,9

1

10±0,1

Трихомоніаз

–

–

–

–

3

15±2,3

1

10±0,1

Гриби роду Candida

У основній та контрольній групах, як свідчать
показники таблиці 3., не спостерігалось позитивних результатів обстеження на венеричні захворювання. Із даних анамнезу обстеження на TORCHінфекції, що представлені у таблиці 3., показують,
що в основній групі вірус простого герпесу спостерігався у 8-ми пацієнток, що складало 40±1,2%.
Із цієї ж таблиці показники виявлення цитомегаловірусу в основній групі становили 7 пацієнтів,
що відповідає 35±0,9%. Показники позитивних
результатів обстеження на хламідію в основній
групі, показані в таблиці 5.3., становили 7 осіб, що

у відсотковому значенні склало 35±0,9%. Показані
в цій ж таблиці показники виявлення уреаплазми
склали 4 осіб, що відповідає 20±0,8%. Мікоплазмоз і трихомоніаз не виявлялись в основній групі,
а токсоплазма, в цій ж групі, визначилась у 10 осіб,
що становить 50±0,9%.
В порівнянні із основною у контрольній групі
вірус простого герпесу не був виявлений. Цитомегаловірус був виявлений у однієї жінки контрольної групи, що склало 10±0,1% і в порівнянні
із основною групою є значно меншим показником. Хламідія, уреаплазма і мікоплазма не вияв-
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лялись ні у однієї жінки контрольної групи. Токсоплазма була виявлена у 1 жінки контрольної
групи, що відсотково склало 10±0,1%– у10 разів менше ніж в основній групі. Трихомоніаз не
був виявлений у жодної жінки ні в контрольній
ні в основній групах. Гриби роду Candida були
виявлені у однієї жінки, що склало 10±0,1%, що
у 3 рази є менше ніж в основній групі.
Таблиця 4
Показники рівня антиоваріальних антитіл
у обстежених жінок
Групи обстежених жінок

n=

Показники
антитіл

Р

Основна група

20

4,1±0,5

<0,05

Контрольна
група

10

7,1±0,9

>0,05

Рівень антиоваріальних антитіл показано в
табл. 4. В контрольній групі рівень антиоваріальних антитіл був 7,1±0,9, а в основній групі-4,1±0,5,
що в 1,7 разів менше, ніж в контрольній групі.
Зниження рівня антиоваріальних антитіл у
пацієнток основної групи відмічався тому, що у
даної групи був обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез і проявлявся у наявності хронічних сальпінгоофоритів, штучних абортах, самовільних викиднях, захворюваннях яєчників, в
тому числі полікістоз яєчників, порушеннях оваріально-менструального циклу, викрібаннях матки, прийманні оральних контрацептивів, проведенні лапароскопічних операцій, неодноразових
стимуляцій суперовуляцій, що могло призвести
до виснаження яєчників. З іншого боку, саме за
рівнем антиоваріальних антитіл можна говорити
про функціональну активність яєчників.
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КОРЕЛЯЦІЯ АНТИОВАРІАЛЬНИХ АНТИТІЛ
ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЯЄЧНИКІВ
В статті наведено кореляційні дані рівня антиоваріальних антитіл при запальних захворюваннях яєчників.
Аутоімунний оофорит спричиняє розвиток безпліддя як один із механізмів аутоімунного ґенезу.
Ключові слова: аутоімунний оофорит, антиоваріальні антитіла.
В статье наведены кореляционные данные уровня антиовариальных антител при воспалительных заболеваниях яичников. Аутоимунный оофорит способствует развитию бесплодия как один из механизмов аутоиммунного
генеза.
Ключевые слова: аутоиммунный оофорит, антиовариальные антитела.
In this article are described correlation data of antiovarial antibodies of inflammatory desease of ovaries. Autoimunne
oophoritis leads to development of infertility as one of mechanism of autoimmune genesis.
Key words: autoimmune oophoritis, antiovarian antibodies.

Вступ. Аутоімунний оофорит (АО) – це
складна багатофакторна нозологічна форма оваріальної недостатності. За сучасними даними,
близько 20,0% клінічних спостережень АО обумовлені високим інфекційним індексом.
АО як причина первинної яєчникової недостатності, складає 43–69% при гіпергонадотропній гіпофункції, при нормогонадотропній –
19,2–31,5% [1,с 56; 3, с. 22; 8, с. 28]. За даними
науковців [5, с. 67; 6, с. 34], у 22,3% у жінок з хронічними сальпінгоофоритами формується оваріальна недостатність з наявністю циркулюючих і
фіксованих антиоваріальних антитіл. Основними способами діагностики автоімунного оофориту є гістологічний, імуногістологічний і метод
виявлення циркулюючих антиоваріальних антитіл [2, с. 23]. В зв’язку з достатньо широким
впровадженням в клінічну практику лапароскопічної хірургії певне значення для діагностики
автоімунного оофориту набуває гістологічний
метод, який достовірно виявляє специфічну клітинну відповідь [8, с. 33]. Автоімунному оофориту властиві чітко визначені гістологічні зміни:
характерна запальна інфільтрація тканини, яка
представлена лімфоцитами, плазмоцитами, рідше – еозинофілами. Спочатку інфільтрація локалізується у внутрішній тека-оболонці фолікулів,
що ростуть; по мірі прогресування захворювання розповсюджується на клітини гранульози і
поступово утворює щільну запальну «корону»
навколо фолікулів [4, с. 12].

В деяких випадках дегенеративні зміни гранульози і тека – оболонки призводять до фіброзування тканини, що характерно для яєчників
хворих з гіпергонадотропною аменореєю. При
імуногістохімічному дослідженні інфільтратів
в них виявляються В-, Т– лімфоцити. Присутність Т– клітин у запальному інфільтраті вказує
на значення клітинного механізму в деструкції
тканин, що спостерігається при автоімунному
оофориті.
Поява циркулюючих антиоваріальних антитіл, як маркерів аутоімунної гіпофункції яєчників
пояснюється гіпотезою, згідно якої основними
патогенетичними механізмами, направленими
на ріст фолікула є зниження толерантності до аутоантигенів в результаті молекулярної мімікрії,
перехресної реакції власних і чужорідних білків
при тканинній деструкції і збільшення активності цитотоксичних клонів [2, с. 32].
На даний час немає єдиної теорії патогенезу
АО. Тривалий час формування АО пов’язували
з развитком полігландулярного аутоімунного
синдрому. Відмічено часте поєднання (до 50%)
аутоімунного процесу в яєчниках з аутоімунним
тиреоїдитом, недостатністю кори наднирників
та ін. Ця особливість, на думку науковців, вказує
на спільні механізми аутоімунних процесів.
Передумовою для розвитку даного імунопатологічного процесу вважають відносність імунологічної толерантності, а не порушення або
втрату її механізмів [4, с. 12; 6, с. 59; 7, с. 45].
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Метою даної роботи було дослідити рівень
антиоваріальних антитіл у здорових жінок та у
жінок з хронічним оофоритом.
Матеріал та методи дослідження. Нами обстежено 40 жінок репродуктивного віку, які розподілили на дві групи: I – основна – 30 жінок репродуктивного віку, у яких виявлено хронічний
оофорит в період загострення або за клінічноанамнестичними даними. II – контрольна – 10 репродуктивно здорових жінок, які народжували.
Тривалість захворювання визначали за допомогою діагностичних критеріїв, бімануальне обстеження, ознаки запального процесу та трансвагінальна сонографія.
Визначення антиоваріальних антитіл проводили за допомогою імуноферментного аналізу
(набори фірми Bioserv Ovari-Antibodi-ELISA)
для визначення в сироватці крові аутоантитіл направлених проти оваріальних антигенів.
Одночасно із визначенням антиоваріальних антитіл, досліджували гормональний гомеостаз, показники неспецифічного і специфічного імунного
захисту. Проводили бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження, УЗД органів малого тазу.
Статистичну обробку проводили за допомогою програмного пакету STATISTICA-5.5
A(StatSoft,Inc.,США). Достовірність різниці (р<0,05)
визначали з використанням t-критерія Стьюдента.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати дослідження показали, що у жінок репродуктивного віку з хронічним сальпінгоофоритом рівень антиоваріальних антитіл
склав 86,6±4,7 Од/мл (26 жінок), у другій клінічній групі – 6,7±0,8 Од/мл (8 жінок).

Хронічні запальні захворювання яєчників у
жінок репродуктивного віку викликали утворення антиоваріальних антитіл в період загострення
у 45,7% обстежених, на стадії клінічно-лабораторного обстеження – у 23,7% пацієнток з формуванням оваріальної недостатності.
У розвитку аутоімунного оофориту етіопатогенетичними чинниками були тривалість захворювання більше 5-ти років, мікст форми з переважанням
хламідійно-гонорейного інфікування в поєднанні з
Corynebacterium, Niisseria, Enterobacteriacea.
В результаті досліджень, встановлена залежність між утворенням циркулюючих антиоваріальних антитіл і тривалістю запального процесу.
Аналіз анамнестичних даних пацієнток основної та контрольної груп показав наступне: середній вік пацієнток основної групи склав 33,0±0,6
роки, контрольної -32,0±0,8 роки (р>0,05).
Аналіз клінічних скарг показав переважання
у контрольній групі пацієнток синдрому тазових
і суглобових болей, дизуричних розладів і порушень менструальної функції. У основній групі
переважали симптоми: тазовий біль (83,20%), дизуричні розлади (74,15%), у 50,13% пацієнток відмічено болі і в 93,81% порушення менструальної
функції. У 1-ій клінічній групі порушення менструальної функції діагностовано у 23 жінок, що
склало 76,6%, у другій відповідно 2 (20%), p<0,05.
У 1-ій групі пацієнток домінували такі нозологічні форми, як опсоменорея – 18 (60%),
спаніоменорея – 13 (43,3%), гіпоменструальний
синдром – 15 (50%). У другій клінічній групі
виявлено порушення менструальної функції –
опсоменорею – 1 (10%).

Дані акушерського анамнезу у обстежених жінок
Кількість жінок
Основна група,
(n =30)

Дані анамнезу
Всього пацієнток, які вагітніли

Контрольна група,
(n =10)

абс.

%

абс.

%

Вагітності
в анамнезі

21

70

10

100

– 1-2 рази;

15

50

7

70

–3і>

6

20

3

30

Пологи
в анамнезі

15

50

10

100

– 1-2 вагітності

15

50

7

70

3 і > вагітності

–

–

3

30

Всього жінок які народжували

Як видно із даних таблиці, в основній групі
кількість пацієнток, які вагітніли всього склала 70,0%, із них: 50,0% склали пацієнтки, які
мали одну або дві вагітності і 20% – пацієнтки
які мали три вагітності і більше. У свою чергу в

контрольній групі ці ж показники склали: всього
пацієнток, які вагітніли – 100%, з них мали одну
або дві вагітності 70,0%, три і більше вагітності
– 30,0%. Отже, можна припустити, що у 30,0%
пацієнток основної групи мали первинне без-
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пліддя і у 50,0% пацієнток-вторинне. За анамнестичними даними виявили, що у основній
групі одні або двоє пологів було у 50,0% жінок,
а три і більше пологів – не було у жодної з пацієнток.
У контрольній групі: одні або двоє пологів
було у 70,0% жінок, а три і більше пологів було
у 30,0% пацієнток. Отже, у пацієнток основної
групи три і більше вагітності завершувалися самовільними викиднями.
Таким чином, підвищений рівень антиоваріальних антитіл у жінок основної групи можна
пояснити наявністю вторинного безпліддя труб-

ного ґенезу, що пов’язане із хронічним сальпінгоофоритом.
Висновки.
1. Антиоваріальні антитіла присутні у жінок
репродуктивно здорових так і у хворих із хронічними сальпінгоофоритами.
2. Важливим чинником у виникненні безпліддя є хронічний сальпінгоофорит;
3. Визначення антиоваріальних антитіл є
важливим кроком у розвитку репродуктології;
4. У розвитку аутоімунного оофориту етіопатогенетичними чинниками є тривалість захворювання на сальпінгоофорит більше 5 років.
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ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ
ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ
При дослідженні імунного статусу в жінок з безпліддям, що включенні у програму запліднення in vitro (ЗІВ) та
яким проводився плазмаферез відмічено зменшення активності системи комплементу та імунологічного коефіцієнту, покращення імунорегуляторної функції Т-лімфоцитів, зростання загального пулу Т-CD3-лімфоцитів за рахунок
Т-CD4-лімфоцитів-Т-хелперів/індукторів.
Ключові слова: імунний статус, плазмаферез, безпліддя.
При исследовании иммунологичуского статуса у женщин с бесплодием, которые включены в программу оплодотворения in vitro и которым проводился плазмаферез отмечено уменьшение активности системы комплемента
и иммунологического коефициента, улучшение иммунорегуляторной функции Т-лимфоцитов, увеличение общего
пула Т-CD3-лимфоцитов за счет Т-CD4-лимфоцитов-Т-хелперов/индукторов.
Ключевые слова: иммунологический статус, плазмаферез, бесплодие.
By the examination of immune status in infertile women listed in the programme of in vitro impregnation and
undergone plasmopheresis the decrease of activity in complement system and immune coefficient, the improvement of
immunoregulative function of T– lymphocytes-T-helpers/inductors have been registered.
Key words: immunologic status, plasmapheresis, infertility.

Вступ. За останні чотири десятиліття зросло розуміння того, що більшість хвороб людини пов’язані, принаймні частково, з розладами
імунної системи, яка замість властивої їй функції захисту здоров’я і самого життя організму,
допускає саморуйнуючі імунні процеси. Еферентна терапія (плазмаферез) в таких випадках
носить характер не тільки патогенетичного, але
й етіотропного лікування, оскільки виведення із
організму токсичної сполуки чи алергену ліквідує джерело захворювання і допомагає достатньо швидко відновити тканинні розлади, якщо
ще не виникли незворотні органічні ураження
[1, с. 39; 2, с. 40; 4, с. 98].
Значну роль в позитивному впливі плазмаферезу на стан Т– і В-лімфоцитарної ланки імунітету, мабуть, відіграє прискорення кровотоку,
поліпшення мікро циркуляції [1, с. 87; 2, с. 67].
Всі лімфоцити володіють здатністю до міграції
та рециркуляції. Можна сказати, що здатність
лімфоцитів до рециркуляції лежить в основі
функціональної єдності та взаємодії всіх ланок
імунної системи.
Мета дослідження. Вивчити вплив плазмаферезу на стан імунної системи у жінок із безпліддям, які включені у програму запліднення in vitro.
Матеріали і методи. Проведено обстеження
у 48 жінок, які були розділені на 2 групи. Пер-

шу групу склали жінки із безпліддям трубного
походження (38 жінок), яким проводилося лікування за традиційною схемою. Жінкам 2 групи
(10 пацієнток) поряд із традиційною схемою
підготовки до запліднення їм проводилися сеанси плазмаферезу. Вік жінок в першій групі склав
28,7±1,2 років, а в другій – 30,1±1,2 років, тривалість безпліддя, відповідно, 6,9±0,7 та 7,1±1,4
років. Всі пацієнтки були соматично здоровими.
Популяційний і субпопуляційний склад імунокомпетентних клітин крові оцінювали методом
непрямої імунофлуоресценції з використанням
моноклональних антитіл [3, с. 56]. Стан неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту та факторів і механізмів специфічного імунного захисту оцінювали за основними
показниками абсолютної та відносної кількості
основних імунокомпетентних клітин у периферичній крові. Статистична обробка отриманих
даних проводилась методом варіаційної статистики з використанням критеріїв СтьюдентаФішера. Результати вважали вірогідними при
значенні Р<0,05. Статистичний аналіз отриманих даних у невеликих групах (n=10) проводився
непараметричними методами по Mann-Whitney.
Результати досліджень та їх обговорення.
В ході досліджень (табл. 1) встановлено, що
плазмаферез суттєво не впливає на показник
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фагоцитарної активності, в тому числі на його
бактерицидну активність (НСТ– спонтанний і
НСТ– стимульований ), коефіцієнт активності фагоцитозу та інші показники. Разом з тим,
відмічається позитивна тенденція до зростання
захоплюючої ефективності фагоцитуючих клітин за рахунок збільшення титру нормальних
антитіл, збільшення потенційної здатності до
бактерицидної активності фагоцитуючих клітин

та їх резерву, що засвідчує збільшення коефіцієнту активності фагоцитозу на 7%, та імунологічного коефіцієнту. Таким чином, проведення
плазмаферезу сприяє покращанню загального
стану неспецифічного протиінфекційного захисту організму жінок, що страждають безпліддям.
Плазмаферез не впливав на показники клітинної
ланки системного імунітету у жінок з безпліддям (табл. 2).

Таблиця 1
Основні показники неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту
Одиниці
виміру

До проведення
плазмаферезу
(n=10)

Після проведення
плазмаферезу
(n=10)

p

O– лімфоцити

%

33,0±0,71

35,40±0,69

>0,05

Фагоцитарна активність

%

6,81±0,65

68,8±0,75

>0,05

4,9±0,07

5,04±0,05

>0,05

Показники

Фагоцитарне число
НСТ– спонтанний

%

9,2 ±0,43

9,0± 0,2

>0,05

НСТ– стимульований

%

30,8±0,75

32,4±0,75

>0,05

Резерв бактерицидної активності фагоцитуючих клітин

%

21,6±0,69

23,4±0,58

>0,05

Коефіцієнт активності фагоцитозу

3,35±0,47

3,60±0,43

>0,05

Імунологічний коефіцієнт

0,22±0,02

0,23± 0,01

>0,05

СГП

4,12±0,12

4,34±0,41

>0,05

мл

0,07±0,004

0,76±0,002

>0,05

Титр нормальних антитіл
Активність системи комплементу

Показники клітинної ланки системного імунітету у обстежених жінок

Таблиця 2

Обстежені жінки

TCD
3– лімфоцити, %

TCD
4– лімфоцити, %

TCD
8– лімфоцити, %

Імуно-регуляторний
індекс

До лікування (n=10)

42,0±1,5

25,3±1,2

16,7±1,4

1,51±0,16

Після лікувального
плазмаферезу (n=10)

39,7±1,4

24,5±1,2

14,3±1,2

1,68±0,12

Р

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Порівняльна характеристика клітинної ланки
системного імунітету у жінок, що страждають
безпліддям, у залежності від запропонованої нами
підготовки з включенням плазмаферезу наведені
у таблиці 3. Традиційна підготовка жінок до ЗІВ,
що страждають безпліддям не призводить до значних змін показників клітинної ланки системного
імунітету. Прослідковується при цьому незначна тенденція до покращення відносної кількості імунорегуляторних Т– лімфоцитів: незначне
зростання відносної кількості ТCD-4 лімфоцитів
(Т– хелперів/ індукторів), що засвідчує про по-

кращення процесів розпізнання антигенів системою імунітету та збереження відносної кількості
TCD 8– лімфоцитів (Т– цитолітичних лімфоцитів). Такі незначні зміни сприяють покращенню
імунорегуляторного індексу. Останній засвідчує
про покращення автономної саморегуляції у системі імунітету. Проведення жінкам із безпліддям
плазмаферезу призводить до тенденції зростання
загального пулу TCD 3– лімфоцитів за рахунок
TCD 4– лімфоцитів– Т– хелперів/ індукторів, що
сприяє підвищенню процесів розпізнання та тенденції до зростання імунорегуляторного індексу.
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Показники клітинної ланки системного імунітету у обстежених жінок

Таблиця 3

Обстежені жінки

TCD
3– лімфоцити, %

TCD
4– лімфоцити, %

TCD
8– лімфоцити, %

Імуно-регуляторний
індекс

До лікування (n=25)

36,2±1,04

21,84±0,83

14,28±0,50

1,53±0,06

Жінки, яким
не проводився
плазмаферез (n=25)

36,3±0,97

22,62±0,78

13,71±0,43

1,65±0,07

Жінки,
яким проводили
плазмаферез (n=10)

39,7±1,4

24,5±1,2

14,3±1,2

1,68±0,12

Р

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

P1

<0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Таким чином, використання традиційних заходів та проведення плазмаферезу жінкам, що
страждають безпліддям, призводить до тенденції покращення функціональної здатності клітинної ланки системного імунітету, але не призводить до реального покращення функції цієї
ланки системного імунітету. Імунодефіцитний
стан після цих заходів, включаючи проведення
плазмаферезу, залишається у цих жінок, що вимагає подальших пошуків засобів і заходів, які
будуть більш ефективними в цьому напрямку.
Висновки.
1. Пазмаферез сприяє покращанню загального
стану неспецифічного протиінфекційного захисту організму у обстежених жінок з безпліддям.
2. Плазмаферез у жінок є більш ефективним заходом, який покращує основні показники

(фагоцитарне число, НСТ– стимульований, коефіцієнт активності фагоцитозу) неспецифічного
протиінфекційного захисту організму жінок.
3. Плазмаферез не впливає на показники
клітинної ланки системного імунітету: загальний пул ТCD 3– лімфоцитів має деяку тенденцію до зменшення за рахунок TCD 8– лімфоцитів– цитолітичних Т– лімфоцитів. При
цьому покращується імунорегуляторна функція
Т– лімфоцитів.
4. Використання традиційних заходів та проведення плазмаферезу жінкам, що страждають
безпліддям, призводить до тенденції покращення функціональної здатності клітинної ланки
системного імунітету, але не призводить до реального покращення функції цієї ланки системного імунітету.
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ЗНАЧЕННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
ЕФЕКТОРНИХ КЛІТИН КРОВІ У ВИЯВЛЕННІ
АТОПІЧНОГО ФЕНОТИПУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ
В роботі висвітлені основні питання своєчасної діагностики атопічного фенотипу бронхіальної астми дитячого віку,
які базуються на використанні змін метаболічної активності основних прозапальних клітин алергологічного запалення –
еозинофілів, нейтрофілів як додаткових критеріїв постановки діагнозу. Обґрунтована актуальність подальшого пошуку
додаткових параклінічних тестів підтвердження діагнозу атопічної бронхіальної астми у дітей.
Ключові слова: бронхіальна астма, діти, атопія, еозинофіли, нейтрофіли.
В работе отражены основные вопросы своевременной диагностики атопического фенотипа бронхиальной астмы детского возраста, основанные на использовании изменений метаболической активности основных
провоспалительных клеток аллергологического воспаления – эозинофилов, нейтрофилов как дополнительных критериев постановки диагноза. Обоснована актуальность дальнейшего поиска дополнительных параклинических тестов подтверждения диагноза атопической бронхиальной астмы у детей.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, атопия, эозинофилы, нейтрофилы.
The paper highlights the key issues of timely diagnosis of atopic asthma phenotype of childhood based on the use of
basic changes in the metabolic activity of proinflammatory cells allergic inflammation – eosinophils, neutrophils as additional
criteria for diagnosis. The urgency of further research other paraclinical tests confirm the diagnosis of atopic asthma in
children.
Key words: asthma, children, atopy, eosinophils, neutrophils.

Найбільш дискутабельною та складною проблемою в дитячій алергології залишається бронхіальна астма (БА). Це обумовлено підвищенням
захворюваності на дану патологію, її раннім початком, пізнім встановленням діагнозу та мультифакторністю захворювання.
За результатами епідеміологічних досліджень, проведених за міжнародною стандартизованою програмою ISAAC у різних регіонах
України, частота даної патології в середньому
становить 20–40 випадків на 1000 населення
[4, с. 5, 14, с. 8].
За даними літературних джерел та базуючись
на власному багаторічному практичному досвіді, найбільш розповсюдженим фенотипом БА в
дитячому віці є атопічний [13, с. 4, 15, с. 9]. Згідно сучасним поглядам, до ключових клітин, які
беруть активну участь у формуванні алергічного
запалення при розвитку атопічної БА належать
еозинофільні та нейтрофільні гранулоцити крові
[1, с. 3, 11, с. 5]. В середині гранул даних гранулоцитів містяться лужні білки, головні з яких –
великий основний протеїн, катіонний протеїн,
пероксидаза. Прозапальні властивості зазначених клітин проявляються завдяки дії саме цих
речовин, яким властива цитотоксичність, стимуляція дегрануляції опасистих клітин та базофілів [16, с. 1,17, с. 3]. У літературних джерелах
більше уваги приділяється визначенню цих цитотоксичних речовин у сироватці крові і лише
незначна частка публікацій присвячена визна-

ченню ролі саме внутрішньоклітинного вмісту
даних речовин при розвитку атопічної БА, яка
превалює в дитячому віці [13, с. 3, 14, с. 5]. Тобто, визначення внутрішньоклітинного вмісту
основних цитотоксичних речовин, що виділяють
еозинофіли та нейтрофіли крові може свідчити
про ступінь їх активації, а через це – непрямо
про тяжкість запального процесу.
Отже, залишається певна кількість невирішених питань, пов’язаних, перш за все, з оцінкою чутливості і специфічності, прогностичної
цінності показників метаболічної активності
еозинофільних та нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові при верифікації атопічного фенотипу БА у дітей. Таким чином, встановлення
ролі ефекторних клітин в реалізації алергічного
запалення при БА у дитячому віці є важливим
клінічним завданням, вирішення якого дозволить обирати індивідуальну адресну базисну
терапію і, тим самим, досягти контролю над захворюванням.
Мета дослідження – вивчення діагностичної цінності показників метаболічної активності
ефекторних клітин (еозинофілів, нейтрофілів)
при атопічній бронхіальній астмі у дітей для
оптимізації адресного лікування.
Матеріал та методи. Для досягнення поставленої мети було сформовано дві клінічні
групи. Першу (I) групу склали 25 дітей із атопічною бронхіальною астмою (наявність позитивного алергологічного власного та/чи родинного
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анамнезу), до II клінічної групи увійшло 26 пацієнтів із діагнозом БА без ознак атопії. Середній
вік хворих I клінічної групи становив 11,3±3,3
року, а групи порівняння – 12,7±3,2 року відповідно (р>0,05). За основними характеристиками
групи були зіставлювані.
Як показники метаболічної активності нейтрофільних та еозинофільних лейкоцитів крові,
обрано результати внутрішньоклітинного вмісту в них катіонних білків в умовних одиницях
(у.о.), який визначали за методом В.Е. Пігаревського, пероксидази (в у.о.) – за методом Грехема – Кнолля [12, с. 21]. Отримані результати
аналізували за допомогою методів біостатистики та клінічної епідеміології. Для встановлення діагностичної цінності тестів визначали їх
чутливість (ймовірність того, що тест буде позитивним за наявності хвороби), специфічність
(ймовірність того, що тест буде негативним,
коли хвороба відсутня), передбачувану позитивну та негативну цінність (ймовірність того, що
хвороба присутня або відсутня в тих випадках,
коли тест позитивний чи негативний). З позиції
клінічної епідеміології оцінювали атрибутивний
ризик, відносний ризик та пропорційність шансів тобто, співвідношення вірогідності події в
основній групі відносно групи порівняння з обчисленням довірчих інтервалів для відносного
ризику і відношення ризиків – пропорційності
шансів (95% ДІ) [2, с. 118].
Результати дослідження. Виходячи з даних
літератури, що пошкоджувальна дія еозинофільних та нейтрофільних лейкоцитів реалізується за
рахунок викиду з них у позаклітинний простір
специфічних агресивних речовин, до яких належать катіонні білки та пероксидаза [3, с. 6, 4, с. 3],
доцільним вважали визначити внутрішньоклітинний вміст зазначених речовин у дітей груп
порівняння для оцінки їх клінічної значущості
у виявленні атопічного фенотипу бронхіальної
астми. У представників обох груп спостереження не виявлено суттєвої різниці за вмістом катіонних білків та рівнем активності пероксидази
в нейтрофільних лейкоцитах крові. Так у представників основної групи внутрішньоклітинний
вміст зазначених речовин становив: нейтрофільні катіонні білки – 0,17±0,01 у.о., нейтрофільна
пероксидаза 1,4±0,1 у.о., в групі порівняння відповідно – 0,16±0,02 у.о та 1,3±0,08 у.о. Разом із
тим, внутрішньоклітинний вміст еозинофільних
катіонних білків (ЕКБ) та еозинофільної пероксидази (ЕП) у пацієнтів I групи спостереження
склав 0,15±0,06 у.о та 1,38±0,37 у.о., а у представників групи порівняння – 0,2±0,08 у.о. та
1,53±0,18 у.о. відповідно (p>0,05). Не дивлячись
на відсутність вірогідної різниці за середніми

значеннями у хворих I групи прослідковувалася
чітка тенденція до зменшення вмісту еозинофільних катіонних білків та пероксидази. Так,
частка хворих I клінічної групи, в яких внутрішньоклітинний вміст ЕКБ був менше за середньогруповий показник, сягала 60,0±3,2%, а серед
представників II групи – 51,3±4,2% (p>0,05).
Частка хворих I групи, в яких активність ЕП
була меншою за середньогруповий показник,
становила 43,1±3,6%, а серед представників II
групи – 40,1±4,2% (p>0,05). Показники діагностичної цінності такого комплексного параклінічного показника як внутрішньоклітинний вміст
еозинофільних катіонних білків менше 0,1 у.о. та
пероксидази менше 1,3 виявились наступними:
чутливість – 70%, специфічність – 80%, позитивна передбачувана цінність – 70,8%, негативна передбачувана цінність – 80,3%, відносний
ризик – 2,8 [1,8–4,3], співвідношення шансів –
9,3 [4,8–17,2], атрибутивний ризик – 0,5. Тобто,
при позитивних результатах даного параклінічного тесту у дітей, хворих на бронхіальну астму,
ризик наявності атопічного її варіанту збільшується в 9 разів. Визначення представленого допоміжного лабораторного тесту може призвести
до покращення ранньої діагностики атопічного
фенотипу БА у дітей та тим самим сприяти оптимізації адресного лікування захворювання.
Таким чином, при розвитку атопічної бронхіальної астми метаболічна активність головних
прозапальних клітин алергічного запалення –
еозинофілів крові за даними вмісту в них основних цитотоксичних речовин (катіонні протеїни, пероксидаза) значно скомпрометована, що
можна використати при проведенні комплексної
клінічно – параклічнічної діагностики даного
фенотипу БА у дітей. У випадках недосягнення
контролю над захворюванням за допомогою запропонованих тестів стає можливим виокремлення хворих із неатопічним фенотипом астми,
в яких напрям базисної терапії повинен скеровуватися на нейтрофіл – опосередкований запальний процес.
Висновки.
1. При розвитку атопічного фенотипу БА в
дитячому віці відмічається тенденція до зниження метаболічної активності еозинофільних
гранулоцитів крові, за даними внутрішньоклітинного вмісту в них катіонних білків та пероксидази.
2. Встановлення рівня внутрішньоклітинного вмісту еозинофільних катіонних білків менше
0,1 у.о. та пероксидази менше 1,3 у.о. можна використовувати разом із іншими клінічно – параклінічними критеріями для виявлення атопічного фенотипу БА дитячого віку.
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Особливості резекції тонкої кишки
в умовах порушеного кровопостачання
У статті висвітлюється питання резекції тонкої кишки в ургентних умовах. Виконано експериментальне дослідження на кролях, в якому порівнюється запропонований авторами гіперваскуляризаційний спосіб резекції тонкої кишки та загальноприйнята методика операції. Порівнянню підлягають гістологічні препарати кишки із зоною
анастомозу на третю та сьому добу після операції.
Ключові слова: резекція тонкої кишки, перитоніт, недостатність анастомозу.
В статье освещается вопрос резекции тонкой кишки в ургентных условиях. Выполнено экспериментальное исследование на кроликах, в котором сравнили предложенный авторами гиперваскуляризацийний способ резекции
тонкой кишки и общепринятая методика операции. Сравнению подлежат гистологические препараты кишки с зоной
анастомоза на третьи и седьмые сутки после операции.
Ключевые слова: тонкокишечний анастомоз, несостоятельность анастомоза, перитонит.
An article about the problem of emergent resection of the small intestine. Done experiment on rabbits, which compared
two methods of bowel resection: resection of the conventional version and the authors’ method of resection. performed
histological comparison sites bowel with anastomosis of the third and seventh day.
Key words: intestinal anastomoses, blood supply to the intestine, peretonitis.
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Видалення патологічного вогнища з наступним відновленням прохідності шлунково-кишкового тракту займає центральне місце в ургентній
абдомінальній патології. Технологічне вдосконалення операцій, сучасне анестезіологічне забезпечення, потужна консервативна терапія не суттєво впливають на статистику гнійно-септичних
ускладнень після накладання анастомозів. Недостатність анастомозу є причиною післяопераційного перитоніту у 34-80% хворих та у 40–60%
випадків закінчується летально [1, 2].
Вважається, що ентеро-ентеро анастомози,
незалежно від способу їх виконання, є досить
надійними. Проте, це має місце лише в плановій хірургії. За даними різних авторів, частота
ускладнень після планових резекцій тонкої кишки коливається в межах від 0.1% до 1.3% [3, 4, 5].
В ургентній хірургії резекцію тонкої кишки
часто доводиться виконувати в умовах кишкової
непрохідності, порушення мезентеріального кровообігу, перитоніту. При перитоніті спостерігаються виражені зміни системної гемоциркуляції.
Проте, найбільших змін зазнає внутрішньоорганна гемо– та лімфоциркуляція. Встановлено, що
порушується кровопостачання в серозній та слизовій оболонках і, по мірі прогресування перитоніту, ішемія зміщується до брижового краю органа. В перші години перитоніту спостерігається
тенденція до вазоконстрикції мікроциркуляторного русла, спазму артеріол, венул, підвищення
проникності капілярів, появи плазматичної ексудації. При важких формах перитоніту, в ранньому
післяопераційному періоді виникає розлад коагуляційно-рідинного потенціалу крові з тенденцією
до посилення коагуляції, що може призвести до
дифузного внутрішньо-судинного тромбозу мікроциркуляторного русла. Ці зміни є наслідком
гіперпродукції прозапальних медіаторів, гострої
ендотоксинової агресії та синдрому кишкової недостатності [6, 7, 8].
Недостатність тонкокишкових анастомозів в
ургентній хірургії коливається в межах від 4% до
31%, та в 23–50,8% може закінчитись летально
[9, 10, 11]. Лікування таких хворих, як правило,
тривале, потребує значних матеріальних затрат
та часто призводить до інвалідності, погіршення
якості життя, що надає цій проблемі не лише медичного, а й соціально-економічного значення.
Метою нашого дослідження було запропонувати та проаналізувати гіперваскуляризаційний
спосіб резекції тонкої кишки, який особливо актуальний в умовах порушеного кровопостачання, перитоніту.
Методи та матеріали. Дослід виконано на
статевозрілих самцях кролів в умовах операційної віварію із суворим дотриманням принципів

асептики й антисептики. Дослідження проводились згідно Європейської конвенції про захист
хребетних тварин, що використовуються для
дослідних та інших наукових цілей (Страсбург,
1986), Закону України «Про захист тварин від
жорстокого поводження» та були схвалені належним чином місцевим комітетом з питань етики. Усіх тварин поділено на три групи: І група –
5 кролів, для отримання зразків норми; ІІ група –
10 кролів, котрим виконано резекцію тонкої
кишки загальноприйнятим методом; ІІІ група –
10 тварин, котрим виконано резекцію тонкої
кишки запропонованим методом. По п’ять тварини другої та третьої групи виходили з експерименту на третю та сьому добу після операції.
Проводили порівняльне гістологічне дослідження ділянки кишки з анастомозом кролів ІІ та ІІІ
групи на третю та сьому добу після операції.
Операції проведені під комбінованим
внутрішньом’язовим наркозом (кетамін в дозі
8−10 мл/кг, тіопентал натрію в дозі 20−30 мг/кг,
натрію оксибутират в дозі 30−100 мг/кг). Застосовували середньо-серединний лапаротомний
доступ. Використовували мікрохірургічний інструментарій та атравматичний шовний матеріал prolen 6,0. У тварин другої групи кишкову
неперервність відновлювалась анастомозом
кінець-у-кінець поодинокими вузловими серозно-мязовими однорядними швами. Резекцію
кишки у кролів ІІІ групи виконували за власною
методикою (автори). Проводили діафаноскопію
брижі, візуалізуючи судини. При мобілізації сегменту кишки, що підлягає видаленню, зберігали
аркадні комунікації першого порядку 3–4 магістральних відгалужень гілок верхньої брижової
артерії, що забезпечує оптимальне кровопостачання анастомозуючих ділянок тонкої кишки.
Гістологічному дослідженню підлягали ділянка
кишки з анастомозом. Зразки тканини фіксувалась у забуференому 10% розчині формаліну
протягом 24 годин. У всіх випадках використовували забарвлення гематоксилін-еозином (ГЕ)
та трихромом Массона (ТМ). Вивчались серійні
зрізи ділянок тканини при кожному забарвленні.
На зрізах, забарвлених ГЕ, досліджували основні патогістологічні зміни, визначали ступінь
вираженості пошкодження слизової, ознак запалення та проявів загоєння у стінці кишки та стан
судин.
Результати дослідження. На третій добі дослідження в обох групах тварин виявлялись нерівномірно виражені ознаки пошкодження слизової та прояви вираженого запалення: набряк,
лейкоцитарний інфільтрат підслизового шару
(рис. 1, 2). Ознаки фіброзу відсутні. Відмінностей у ступені васкуляризації не було виявлено.
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являлись ділянки грануляційної тканини з рихлим
позаклітинним матриксом, тонкостінними судинами та нерівномірно вираженою лейкоцитарною
інфільтрацією. У групі з гіперваскуляризованим
анастомозом ці ділянки були більш значними, визначалась дещо більша кількість тонкостінних та
зрілих судин МЦР (рис. 2, 3).
Висновки. Гіперваскуляризаційний спосіб
резекції кишки забезпечує максимальне кровопостачання анастомозуючих ділянок, що покращує процес загоєння рани, збільшує утворення
грануляційної тканини. Запропонована методика
операції особливо актуальна в умовах порушеного кровопостачання, перитоніту. Перевага даного способу полягає в технічній простоті й технологічній доступності операційного втручання,
патофізіологічній обгрунтованості гіперваскуляризації ділянки мішкишкового зєднання.

Рис. 1. Вогнищеві пошкодження поверхневого епітелію, дифузна лейкоцитарна
інфільтрація підслизового шару, виражений
набряк та вогнищеві геморагії.
Мязовийй шар збережений.
Тварина 2 та 3 групи (3 доба). ГЕ, х150
На сьомій добі дослідження у слизовій ознаки
пошкодження були відсутні в обох групах. Прояви запалення були виражені незначно: поодинокі
вогнища у підслизовому шарі. В обох групах ви-
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В

Рис. 2. Слизова без ознак пошкодження (А). Вогнищеві лейкоцитарні інфільтрати
у підслизовому шарі (В). Ділянки грануляційної тканини з рихлим позаклітинним матриксом
та тонкостіними судинами (Б,В). Тварина 2 групи (7 доба). ГЕ, х150 та х400
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НЕБЕЗПЕКА ВПЛИВУ РТУТІ ТА ЇЇ СПОЛУК
НА ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Представлений інформаційно-аналітичний огляд проблеми забруднення ртуттю та її сполуками об’єктів довкілля лікувально-профілактичних установ. Описано симптоми отруєння парами ртуті, профілактика отруєнь та правила
демеркуризації.
Ключові слова: ртуть, отруєння, медичний персонал, профілактика, охорона праці.
Представлен информационно-аналитический обзор проблемы загрязнения ртутью и ее соединениями объектов окружающей среды лечебно-профилактических учреждений. Описаны симптомы отравления парами ртути,
профилактика отравлений и правила демеркуризации.
Ключевые слова: ртуть, отравления, медицинский персонал, профилактика, охрана труда.
Was considered an information-analytical review of the problem of pollution the surrounding objects in medical institutions by mercury and its compounds. Described the symptoms of poisoning by mercury vapor, poisoning prevention and
rules of demercuration.
Key words: mercury poisoning, medical personnel, prevention, health and safety.

Актуальність теми: Бурхливий розвиток
хімічної промисловості супроводжується впровадженням і широким використанням хімічних
речовин в різноманітних сферах життєдіяльності і побуту людини. В наш час синтезовано
понад 6 млн. хімічних речовин і сполук з яких
60 тис. має практичне використання. У зв’язку з
цим виникає небезпека прояву безпосереднього
і віддаленого шкідливого ефекту хімічних речовин на організм людини. До шкідливого ефекту
призводять хімічні сполуки, що внаслідок порушення вимог безпеки або аварії можуть спричинити отруєння або інші відхилення у стані
здоров’я.
Мета роботи: Запропонувати заходи, щодо
профілактики отруєнь працівників медичної
галузі ртуттю та її сполуками, систематизувати
правила демеркуризації.
Завдання: Проаналізувати сучасну проблему забруднення ртуттю та її сполуками об’єктів
довкілля лікувально-профілактичних установ,
що може бути причиною отруєння працівників
та внаслідок чого, втрати ними працездатності.

Проблема хімічної безпеки набула міжнародного значення, це відображено в рішеннях
та доповідях останніх конгресів європейських
токсикологів (EUROTOX) і Міжнародної спілки токсикологів (IUTOX) [5]. На ризик забруднення навколишнього середовища ртуттю та її
сполуками звернув увагу Міжнародний комітет
з проблем навколишнього середовища (SCOPE)
у 1993 році.
Незважаючи на те, що в останні роки, багато
було зроблено, щоб знизити ризик впливу ртуті
на людину і навколишнє середовище, зі ртуттю
продовжують контактувати працівники воєнної
промисловості, енергетики, електрохімічного
виробництва, науково-дослідницьких установ,
медичних та біологічний, аналітичних, контрольно-вимірювальних лабораторій, а також ті,
які залучають до проведення демеркуризації.
Небезпека впливу ртуті та забруднення нею
середовища існування людини також пов’язана з
промисловими відходами, що містять ртуть – джерело вторинного забруднення навколишнього та
виробничого середовища. Особливо небезпечни-
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Для уточнення умов аналізу приймемо, що:
ми є відпрацьовані люмінісцентні лампи, а також
– об’єм кімнати Vk = 36 м3 (3м × 4м × 3м);
енергозберігаючі лампи [4, с. 93–99]. Вміст ртуті
в них незначний, але вони зберігаються в межах
– об’єм ртуті, вилитої з розбитого термомеміста, безпосередньо на території лікарень, освіт- тра Vp = 0,4 см3, (Ø 0,5см × 2 см).
ніх, культурних і розважальних закладів, науковоВилита ртуть при падінні розбивається на
дослідницьких інститутів, транспортно-склад- окремі кульки. При цьому площу випаровування
ських зонах промислових підприємств. Ось чому розраховуємо за формулою:
питання демеркуризації на порядку денному гігіS = (4πn)1/3 (3Vp)2/3,
єністів, технологів, служб охорони навколишньоде n – кількість кульок.
го середовища [1, с. 59–642,].
Спочатку знаходимо площу випаровування,
Нажаль, останнім часом збільшилась кіль- прийнявши, що утворилась одна кулька ртуті:
кість аварій, інцидентів та іноді кримінальне виS = (4πn)1/3 (3Vp)2/3 = 2,6см2 = 2,6 × 10-4 м2.
користання сполук ртуті, тому необхідно знати,
Знаходимо час, за який в кімнаті концентраяк надати своєчасну допомогу постраждалому ція ртуті досягне ГДК, за формулою:
VС
при отруєні та грамотно провести демеркуриза𝑡𝑡гдк = VС
𝑆𝑆𝑆𝑆
цію об’єктів навколишнього середовища.
𝑡𝑡гдк =
𝑆𝑆𝑆𝑆
Відомо, що рідка ртуть в нормальних умовах
36 ∙ 0,01
випаровується швидше, коли вище температура. 𝑡𝑡гдк =
= 0,25 ∙ 106 с ≈ 69 год ≈ 3 доби
2,6 ∙ 10−4 ∙ 0,55 ∙ 10−2
Ртуть здатна розтікатися найдрібнішими кулька36 ∙ 0,01
= 0,25 ∙ 106 с ≈ 69 год ≈ 3 доби
Якщо
ми, збільшуючи тим самим площу випаровування.𝑡𝑡гдк = 2,6
∙ 10−4приміщення
∙ 0,55 ∙ 10−2 зовсім не провітрюється,
При температурі 4 0С у повітрі реєструється наяв- то концентрація ртуті досягне граничного знаність парів ртуті, тому інгаляційний шлях її надхо- чення, яке визначене її леткістю, тобто 14,3 мг/
дження в організм – найбільш частий. Вважається, м3 і зберігатиметься нескінченно довго. Однак
що 80% інгаляційної ртуті залишається в легенях, у кімнаті завжди є обмін повітря. Якщо повітря
створюючи органічні сполуки, які внаслідок своєї в кімнаті обмінюється повністю швидше, ніж за
високої розчинності в ліпідах з легкістю проника- 3 доби, то за таких умов ГДК не буде досягнуто.
Якщо прийняти, що при розбитті термометра
ють через клітинні мембрани, гематоенцефалічний
утворилось, наприклад, 10 однакових кульок,
і плацентарний бар’єри [3, с. 53–55].
Контакт медичних та фармацевтичних пра- то площа випаровування зросте до 5,6×10-4 м2,
цівників із ртутними сполуками і металевою тобто вдвічі. За таких умов час досягнення ГДК
ртуттю відбувається, при технічній несправнос- зменшиться також удвічі – до 1,5 доби і велиті вимірювальних приладів (термометри, мано- чина ГДК в кімнаті не встановиться, якщо пометри), амальгуванні металів у стоматологічній вітря повністю обмінюватиметься швидше, ніж
практиці, використанні препаратів, що містять за 1,5 доби.
Отже, чим більша поверхня розлитої ртуті,
ртуть (мазі, порошки). Особливо небезпечно те,
що ртуть може випаровувати при температурі тим швидше повинен відбуватися обмін повітря
нижче нуля і депонує на пористих матеріалах в кімнаті, щоб не було досягнуто ГДК.
При обміні повітря з меншою кратністю в
(дерево, цегла, штукатурка тощо) це дає змогу
безперервно, зберігатися у виробничому серед- кімнаті встановиться концентрація ртуті, яка пеовищі (максимально допустимий концентрації ревищує ГДК. За таких умов можливість виникнення мікромеркуріалізму визначається також
ГДК 0,01 мг/м3).
Приклад. Оцінити можливість виникнення часом, протягом якого небезпечна концентрація
мікромеркуріалізму (хронічного отруєння ртут- зберігається в кімнаті.
тю при дії незначних концентрацій пари ртуті),
Якщо прийняти, що в кімнаті досягається
якщо випадково розбито медичний термометр, гранично допустима концентрація, то маса ртуті
вилита ртуть з якого не зібрана.
у повітрі розраховується за формулою
Для оцінки необхідні такі довідкові дані:
mk = (ГДК)Vk
– гранично допустима концентрація –
Якщо за добу повітря в кімнаті змінюється в
0,01 мг/м3;
К разів, то маса ртуті, яка виноситься з кімнати,
– u – швидкість випаровування зі свіжої по- дорівнює:
верхні при температурі 20 0С і спокійному повіmb = mkK
трі – 0,55×10-2мг/(м2с);
Маса вилитої ртуті дорівнює:
– леткість – 14,3 мг/м3;
mp = Vpρ
– С – концентрація речовини в повітрі, мг/м3
Тепер кількість діб, протягом яких у кімнаті
З довідкових даних видно, що леткість пере- підтримуватиметься гранично допустима конвищує ГДК і отруєння можливе.
центрація, розраховують за формулою:
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𝑚𝑚𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑝𝑝 𝜌𝜌
=
𝑚𝑚𝑏𝑏 ГДК ∙ 𝑉𝑉𝑘𝑘 ∙ 𝐾𝐾
𝑚𝑚𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑝𝑝 𝜌𝜌
𝑁𝑁 =
= один обмін повітря
Якщо відбувається
ГДК
𝑚𝑚
𝑏𝑏
0,4 ∙ 13,6 ∙ 1000 ∙ 𝑉𝑉𝑘𝑘 ∙ 𝐾𝐾
за добу, то:
𝑁𝑁 =
= 15111 діб
0,01 ∙ 36 ∙ 1
0,4 ∙ 13,6 ∙ 1000
= 15111 діб
𝑁𝑁 =
0,01 ∙ 36 ∙ 1
𝑁𝑁 =

Таке обчислення, звичайно, є приблизне,
проте воно показує, що небезпечна концентрація
може підтримуватися довго. У розрахунках не
враховано, що з часом швидкість випаровування
ртуті зменшується внаслідок зменшення поверхні й окислення, а також те, що ртуть при високих
концентраціях адсорбується стінами, меблями, а
потім десорбується. Але дія цих чинників тільки подовжує існування небезпечного чинника в
кімнаті [7, с. 250–252].
Гостре отруєння парами металевої ртуті спостерігається переважно при аварійному розливі
ртуті з термометрів, лабораторного обладнання.
Перші ознаки отруєння – металевий присмак у
роті, головний біль, загальне нездужання, диспепсія, але типова клінічна картина з’являється
через 1–2 дні: біль і кровоточивість ясен, відсутність апетиту, лихоманка, блювота, діарея.
З часом розвивається геморагічний синдром, виразковий стоматит, виразки верхніх дихальних
шляхів, пізніше темна кайма сернистої ртуті на
яснах і зубах. Ртуть виводиться з сечею (норма
0,01 мг/л), з’являються ознаки подразнення нирок – білок і циліндри в сечі, не виключено розвиток нефропатії (отруєння sulemoj), хронічного
коліту, ураження печінки, вегетативних розладів. Після своєчасного лікування можливе повне
одужання.
Дія хімічних шкідливих речовин і сполук
іноді призводить до виникнення різних професійних захворювань. До таких професійних захворювань відносять отруєння різними промисловими отрутами (свинець, ртуть, миш’як і його
сполуки, удушливі і подразнюючі гази, фосфорні сполуки, оксид вуглецю, бензин, бензол та ін.)
[6, с. 178–179].
Осіб, постійно працюючих з препаратами
ртуті при появі перших ознак інтоксикації слід
тимчасово або остаточно працевлаштувати, усунувши вплив шкідливих речовин. У разі отруєння, викликаного аварійною ситуацією, після лікування працездатність як правило зберігається.
Особам, що страждають професійними захворюваннями необхідно визначити правильний
діагноз, бо від нього залежить надання пільг і
компенсацій при тимчасовій і стійкій втраті пра-

цездатності. На шкідливих виробництвах у законодавчому порядку регламентується тривалість
робочого дня, тривалість відпусток, додаткові
відпустки, вік виходу на пенсію і ін.
В комплекс основних заходів спрямованих
на попередження професійних отруєнь і захворювань входить: вилучення токсичних речовин
з виробництва, заміна токсичних речовин менш
токсичними, розробка і дотримання санітарних
правил, щодо шкідливих речовин, встановлення
гранично допустимих концентрацій шкідливих
речовин у повітрі робочих приміщень і контроль
за їх дотриманням. Індивідуальні засоби захисту – спецодяг, захисні окуляри, протигази та ін.
Необхідне дотримання заходів особистої гігієни,
навчання безпечним методам праці в умовах наявності шкідливих виробничих чинників.
Всі випадки виробничих захворювань і отруєнь підлягають реєстрації і розслідуванню протягом трьох діб, що дають можливість своєчасно
здійснювати оздоровчі заходи, щодо профілактики
професійних захворювань. З метою профілактики
захворювань велике значення мають обов’язкові
попередні і періодичні медичні огляди.
Важливим завданням профілактичних заходів є заміна ртуті у вимірювальних приладах
(електротермометри, механічні тонометри),
проведення якісного медичного обстеження,
обов’язковий огляд невролога, перевірка вмісту
ртуті в сечі.
Списки осіб, що підлягають періодичним медичним оглядам затверджені МОЗ України.
Велику профілактичну роль, щодо запобігання професійних захворювань відіграють заходи
біологічного захисту. До них відноситься: використання лікувально-профілактичного харчування, профілактична вітамінізація, лікувальні
процедури, гімнастика
Якщо людина внаслідок професійного захворювання не може працювати на своїй звичайній
роботі, адміністрація здійснює перевід на іншу.
Якщо нова робота оплачується нижче попередньої, то видається доплата до 100% заробітку.
[9, с. 327–328].
При професійному відборі, необхідно мати на
увазі, що контакт зі ртуттю заборонений особам з:
хронічними захворюваннями периферійної
нервової системи;
вегетативно – судинною дисфункцією;
хворобами зубів і щелеп (гінгівіт, стоматит,
пародонтоз);
хронічним гастритом;
хронічними шкірними захворюваннями;
психічними захворювання, наркоманією,
токсикоманією, включаючи зловживання алкоголем.
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Ці протипоказання є додатковими до існуючих загальномедичних протипоказань для роботи з професійними шкідливостями.
Доволі часто причиною ртутного забруднення в житлових приміщеннях та закладах охорони здоров’я є неакуратне поводження з термометром. Таким чином, доцільно звернутися до
питання демеркуризації.
Для вжиття конкретних заходів з проведення
демеркуризації в разі виявлення розтікання ртуті
необхідно негайно сповістити службу оперативного реагування району за телефоном 101 і організувати зустріч аварійної бригади.
Отже, якщо пролита ртуть, перш за все слід
обмежити вхід людей до зони забруднення. Це
запобігає руху крапель ртуті на чистих ділянках. Потім необхідно зібрати пролиту ртуть, обробити забруднені поверхні, хімічно активними
речовинами або їх розчинами і провести вологе
прибирання [2, с. 32–33].
До прибуття аварійної бригади необхідно виконати такі роботи:
За допомогою гумової груші зібрати у темний скляний флакон з 0,2% розчином калію перманганату кульки ртуті й закрити флакон корком,
або кульки ртуті збирають механічно за допомогою пасти, яка являє собою суміш піролюзиту і
5% водного розчину соляної кислоти у співвідношенні 1:2 за вагою. Головним реагентом піролюзиту є диоксид марганцю. Забруднену поверхню волосяною щіткою покривають пастою
приблизно на 1,5 години, а потім злегка зволожену масу збирають на папір або емальований
совок і переносять в герметичний контейнер.
2. Здійснюють очищення підлоги, меблів,
стін за допомогою пилососа, тканини та одяг витрусити на відкритому повітрі.
3. Вологе прибирання здійснюють після кожного етапу видалення ртуті Вимити підлогу, батареї опалення, підвіконня, протерти меблі 0,2%
(20 г на 10 л води) розчином калію перманганату
з додаванням 50 мл хлористоводневої кислоти.
4. Після цього повторити промивання мильно-содовим розчином 70–80°С із розрахунку
40 г господарського мила і 50 г кальцинованої
соди на 10 л води. Можливе застосування технічних 0,3-1% водних розчинів миючих засобів.
5. Після вологого прибирання витерти поверхні насухо тканиною, провітрити приміщення.
6. У подальшому здійснити знезараження
м’яких речей шляхом їх прання у два прийоми. При
першому пранні на 1 кг білизни беруть 8 л води,
температура якої 20–25°С, і додають 50 г миючого
засобу та 20 г кальцинованої соди. Перуть у машині
15 хв. Після цього два рази прополіскують чистою
водою, температура якої 30–35°С, по 5–10 хв.

7. При другому пранні на 1 кг білизни беруть
5 л кип’ятку, додають 35 г миючого засобу і 10 г
кальцинованої соди, перуть 15 хв у машині, тричі прополіскують по 5-10 хв у чистій воді. Випрані речі відтискують, висушують і прасують.
Роботи необхідно проводити у захисному
одязі, протигазі або респіраторі (ватно-марлевій
пов’язці) [8, с. 97–98].
Закон України «Про охорону праці» поширюється на всі види предметної діяльності і визначає основні принципи державної політики в
галузі охорони праці, пріоритет життя і здоров’я
працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності, повну відповідальність
власника за створення безпечних і нешкідливих
умов праці, соціальний захист працівників і повне відшкодування шкоди особам, що потерпіли
від нещасних випадків чи професійних захворювань на виробництві.
Згідно цього закону державна політика в
галузі охорони праці базується на відповідних
принципах. Основними з них є пріоритет життя
і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності, дотримання вимог
нормативних актів щодо охорони праці, щоб
працюючі не отримували травм, у них не погіршувався стан здоров’я, не було професійних захворювань або спаду працездатності.
Державна політика передбачає комплексне
розв’язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань. Якщо проблеми охорони праці та проблеми безпеки життєдіяльності та охорони навколишнього середовища
переплітаються, то вони мають вирішуватися
комплексно.
Для комплексного розв’язування завдань охорони праці на державному рівні Кабінет Міністрів розробляє та затверджує національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на п’ятиріччя та на
кожний поточний рік.
Головною метою національної програми є
створення державної системи управління охороною праці, яка сприяє вирішенню питань правового, організаційного, матеріально-технічного,
наукового та економічного забезпечення робіт в
галузі охорони праці. Національна програма передбачає нормативно-правове забезпечення, навчання, інформаційне забезпечення та міжнародне
співробітництво в галузі охорони праці, пріоритетні напрямки наукових досліджень в галузі безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища.
Державна політика в галузі охорони праці передбачає соціальний захист працівників, повне
відшкодування шкоди особам, що потерпіли від
нещасних випадків на виробництві і професій-
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них захворювань. Згідно з законом «Про охорону праці» кожна людина при укладанні трудового договору повинна бути проінформована про
умови праці, про наявність на робочих місцях
небезпечних та шкідливих виробничих чинників, а також про права на пільги та компенсації
за роботу у важких та шкідливих умовах праці.
Держава фінансує заходи з охорони праці, здійснює навчання населення, професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці [9, с. 504–505].
Висновки. Проблема безпеки в умовах сучасного техногенного середовища повинна визначити стратегію і тактику суспільства у всіх
сферах предметної діяльності людини. Зменшення кількості випадків отруєння ртуттю та її
сполуками, зниження професійних захворювань
та покращення умов праці медичних працівників це питання, яке завжди буде актуальним.
Можна виділити наступні шляхи вирішення
цієї проблеми:

– удосконалення принципів демеркуризації
приміщень в лікувально-профілактичних установах;
– використання в лікувально-профілактичних установах сучасних технічних приладів, які
не містять ртуть;
–застосування більш ефективних засобів індивідуального захисту;
– надання доступної, якісної, сучасної
консультативно-діагностичної допомоги медичним працівникам;
– проведення якісних медичних оглядів з метою раннього виявлення професійних і загальних захворювань за допомогою сучасного діагностичного обладнання;
– більш глибоке і ретельне вивчення умов
праці для раннього виявлення факторів ризику
виникнення отруєнь та професійних захворювань;
– проведення освітніх програм з питань
охорони праці.
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ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ
ДЛЯ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОЇ КАНЦЕРОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Експозиція працівників на виробництві канцерогенними факторами визначає ймовірність їх захворювання на
професійний рак. У досліджені визначено перелік критеріальних показників, які дозволяють комплексно оцінити виробничу канцерогенну небезпеку.
Ключові слова: канцерогени, виробництво, небезпека, професійний рак.
Экспозиция работников на производстве канцерогенными факторами определяет вероятность их заболевания
профессиональным раком. В исследовании определен перечень критериальных показателей, которые позволяют
комплексно оценить производственную канцерогенной опасности.
Ключевые слова: канцерогены, производство, опасность, профессиональный рак.
Exposure of workers to manufacture carcinogenic factors determine the probability of disease for occupational cancer.
In the studied contains a list of criterion indicators to assess complex industrial carcinogenic hazard.
Key words: carcinogens, production, hazard, occupational cancer.

Актуальність статті. Онкологічна патологія
є однією із значущих проблем світової системи
охорони здоров’я, де вона займає провідне місце у структурі смертності населення Європи та
України. Щороку у світі від злоякісних новоутворень помирає біля 5 млн., в Україні – більш
90 тис. чоловік [3, с. 1–4]. Однією з причин зростання онкологічної захворюваності населення є
вплив канцерогенів, які знаходяться у довкіллі
чи у робочому середовищі. Так ВООЗ зазначає,
що: «Більше 40 речовин, сумішей та обставин
впливу на робочих місцях є канцерогенними
по відношенню до людей і входять в категорію
канцерогенів, пов’язаних з професійною діяльністю. Той факт, що ці канцерогени мають причинний зв’язок з раком легенів, сечового міхура,
гортані і шкіри, а також з лейкемією і раком носоглотки, переконливим чином підтверджений
документально…. Професійні ракові захворювання сконцентровані серед конкретних груп
працюючого населення, для яких ризик розвитку
певної форми раку може бути значно вище, ніж
для загального населення. Близько 20-30% чоловічого і 5–20% жіночого населення в працездатному віці (люди у віці 15–64 років) можуть зазнавати впливу легеневих канцерогенів протягом
своєї робочої життя, що призводить приблизно
до 10% всіх ракових захворювань легенів у світі.
Близько 2% випадків лейкемії у світі обумовлені
впливом на робочих місцях. Ця патологія займає

ІІ місце в структурі причин смертності населення» [4, с. 1–4].
Ідентифікація канцерогенної небезпеки є одним із етапів в управлінні виробничими канцерогенними ризиками. Однак, на теперішній час
в Україні відсутня система кількісної оцінки канцерогенної небезпеки для працюючих в промисловості України, яка ґрунтується на методології
оцінки канцерогенних ризиків, що не дозволяє
проводити об’єктивний аналіз, моніторинг за цією
небезпекою у різних галузях економічної діяльності України, і відповідно, реалізовувати високоефективну та цілеспрямовану первинну профілактику
професійного раку [1, с. 166–208; 2, с. 254–312].
Постановка проблеми. Вищенаведене визначає актуальність та нагальну необхідність удосконалення заходів первинної профілактики професійного раку, шляхом наукового обґрунтування
кількісних критеріїв для оцінки канцерогенної небезпеки виробництв. Реалізація таких заходів дозволить на науковій основі забезпечити реалізацію
в України Конвенції Міжнародної організації праці № 139 (1974 року) «Про боротьбу з небезпекою,
спричинюваною канцерогенними речовинами й
агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики», що може дати істотний економічний та
соціальний ефект на державному рівні.
Формування цілей статті (постановка завдання). Обґрунтувати критеріальних показників
для оцінки виробничої канцерогенної небезпеки.
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І. Експонування робітників на робочому місці канцерогенними фактоВид економічної / промислової діяльності галузі / виробництва
рами. Таке експонування визначаєть(за кодами КВЕД)
ся: на індивідуальному рівні – рівнями
та тривалістю впливу, шляхами надКількість працюючих
ходження канцерогенних агентів в ор(облікова кількість
ганізм працівника; на популяційному
штатних працівників)
(за даними ДСС України)
– інтегральними кількісними характеристиками експонування працівників
на конкретному виробничому процесі,
Кількість працівників, які працюють в
виробничій ділянці, на підприємстві, у
умовах, що не відповідають санітарногігієнічним нормам
галузі виробництва тощо. Відповідно,
(за даними ДСС України)
можливо проводити кількісну оцінку
ВКН цього компоненту за показниками кількості працівників, які ексРозподіл експозиції працівників на
поновані окремими канцерогенними
робочому місці канцерогенними факторами
(за даними CAREX)
агентами.
ІІ. Латентної реалізації механізмів канцерогенезу. Швидкість розвиКількість працівників, які на робочому місці експоновані
тку патогенетичних механізмів канканцерогенними факторами
церогенезу у конкретного працівника
визначається як його індивідуальною
Канцерогенний потенціал шкідливих
генетичною чутливістю до впливу
виробничих факторів, якими експоновані
працівники
фактора, так і додатковим впливом на
нього модифікуючих та коканцерогенних факторів, а також силою канцероРівень популяційного канцерогенного ризику
генного фактору, яка визначається показником канцерогенного потенціалу,
а також показниками тривалості лаКількість працівників, що захворіли на
онкологічну патологію
тентного періоду канцерогенезу. Відповідно, можливо проводити кількісну
оцінку ВКН за показниками: індивідуРівень захворюваності на онкологічну патологію
ального канцерогенного ризику (ICR)
чи / та популяційного канцерогенного
ризику (PCR).
Рис. 2. Аналітична модель кількісної оцінки
ІІІ. Клінічних проявів онкологічного
канцерогенної небезпеки виробництв
захворювання та реалізації відповідних
наслідків від нього. Виявлення онколоМатеріали і методи. Наукове обґрунтування
критеріїв та переліку показників для кількісної гічного захворювання у стадії його клінічних прооцінки канцерогенної небезпеки виробництв явів залежить від можливості дожиття хворого від
проводилось із використанням міжнародних ре- моменту ініціалізації у нього патогенетичних мехакомендацій та власного досвіду. Відбір статис- нізмів канцерогенезу до можливості його дожиття
тичних даних проводився за офіційними даними до моменту перших ознак захворювання, а також
та методологією статистичних спостережень, від якості та доступності для хворого медичної доприйнятих Державною службою статистики помоги, які визначають своєчасність діагностики
(ДСС) України. А також із використанням сис- патології (в залежності від стадії захворювання),
теми статистичних спостережень за експозиці- її наслідки (виліковування, інвалідизація, смерть),
єю працюючих канцерогенними факторами на а також правильності встановлення та статистичної реєстрації причини смерті хворого. Відповідробочому місці ЄС «CAREX».
Виклад основного матеріалу. Під вироб- но, можливо проводити кількісну оцінку ВКН за
ничою канцерогенною небезпекою (ВКН) розу- комплексом онкоепідеміологічних показників:
міють такі ризики для здоров’я робітників, які рівні захворюваності, контингенти хворих, 1-річна
формуються шкідливими факторами виробни- летальність, 5-річна виживаність тощо (рис. 1, 2).
Запропоновані критерії та перелік показничого середовища, що є етіологічною причиною
виникнення у них злоякісних новоутворень. Від- ків, джерела їх отриманні для кількісної оцінки
ВКН, наведені в табл. 1.
повідно до цього, КНВ формується внаслідок:
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Під час проведення кількісної оцінки ВКН
галузей та видів економічної діяльності необхідно використовувати офіційні статистичні показники, що надаються Держслужбою статистики
України (ДСС). Визначення основних понять
щодо економіки виробництва наведені у табл. 2.
Більш коректним для оцінки кількості працюючих є використання статистичного показника –
«облікові штатні працівники», до контингенту
яких включаються всі особи, які прийняті на
постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу
строком один день i більше, із дня зарахування їх
на роботу (табл. 3).

І. Існуючи масштаби
виробничої небезпеки

Види та рівні експозиції
працівників
канцерогенними агентами

Кількість та тривалість
експозиції працівників
канцерогенними агентами

ІІ. Очікувані
негативні наслідки
для здоров’я

ІІІ. Реалізовані
негативні наслідки
для здоров’я

Індивідуальні та
популяційні
канцерогенні ризики

Онкоепідеміологічні
показники та ризики
захворювання

Рис. 1. Модель формування канцерогенної
небезпеки виробництв
Таблиця 1

Критерії та перелік показників для кількісної оцінки
канцерогенної небезпеки виробництв
Критерій канцерогенної
небезпеки
1. Кількість працівників,
експонованих на робочому
місці канцерогенними факторами
(окремо за кожним фактором
та узагальнені дані)

2. Рівень популяційного
канцерогенного ризику
серед працівників

3. Рівень онкологічної
захворюваності працівників

Необхідні показники
для розрахунку критерію
Облікова кількість штатних
працівників
Кількість працівників, які працюють в умовах, що не відповідають
санітарно-гігієнічним нормам
(всього, хімічних речовин)

Джерело інформації
– Дані ДСС України –
«Праця в Україні».
– Статистичні дані окремого
підприємства / виробництва /
галузі

Дані про канцерогенність
для людини шкідливих
виробничих факторів

– Дані IARC (група І та ІІА)

Розподіл частоти експозиції
працівників на робочому місці
канцерогенними факторами

– База даних ЕС «CAREX».
– Національна база України
експонованих канцерогенними
факторами на робочому місці
(після її створення)

Кількість працівників, які на
робочому місці експоновані
канцерогенними факторами

Див. показник 1

Канцерогенний потенціал
шкідливих виробничих факторів,
якими експоновані працівники

Міжнародні бази даних показників одиничного інгаляційного
канцерогенного ризику (URi):
Integrated Risk Information
System, US EPA (IRIS); Standard
Proposition 65 document,
OEHHA (RCHAS-S); Toxic Air
Contaminant document, OEHHA
(TAC) тощо

Кількість осіб, що захворіли
на злоякісні новоутворення

Дані центрів медичної статистики, Національного та регіональних канцер-регістрів України,
статистичних баз даних хворих
на професійний рак
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Таблиця 2

Визначення основних понять щодо економіки виробництва
Термін
Економічна
діяльність
Основний вид
економічної
діяльності

Визначення
процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням
певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних
процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво,
процес виробництва та випуск продукції [КВЕД 2010]
це вид діяльності суб’єкта, на який припадає найбільший внесок у валову додану
вартість (або інший визначений критерій). Визначальна ознака у формуванні
та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних
статистичних спостережень [КВЕД 2010]

Другорядний вид
економічної
діяльності

це будь-які інші (крім основного) види економічної діяльності суб’єкта з виробництва
товарів або надання послуг [КВЕД 2010]

Допоміжні види
економічної
діяльності

це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати використовує сам суб’єкт задля обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування,
складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо) [КВЕД 2010]

Галузь

сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні
види економічної діяльності [Господарський кодекс України, ст. 260]

Виробництво

це економічна діяльність, результатом якої є продукція [КВЕД 2010]

Процес
промислового
виробництва

це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів
виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових
послуг і який класифікують у секціях B «Добувна промисловість та розроблення
кар’єрів», C «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря», E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво» [КВЕД 2010]

Галузі економіки

найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності (на рівні секцій
КВЕД – позначаються літери латинської абетки від A до U) [КВЕД 2010]

Таблиця 3

Визначення у державній статистичній звітності України
показників кількості працівників
Види
показників
кількості працівників

Визначення показника

Кількість працівників по роках
(тис. осіб)
2000

2009

2011

Наймані працівники

Працівники підприємств, установ, організацій
на усіх суб’єктах господарської діяльності
(великі, середні та статистично малі підприємства), фінансові, бюджетні установи та
громадські організації, кадрові військовослужбовці (крім строкової служби), особи рядового і
начальницького складу правоохоронних органів

16044,0

12 948,5

12093,8

Облікові штатні
працівники *

Всі особи, які прийняті на постійну, сезонну, а
також на тимчасову роботу строком один день i
більше, із дня зарахування їх на роботу.

–

10766,3

10779,3

Середньооблікові
працівники

Особи, які перебувають у трудових відносинах
з підприємством та отримують заробітну плату.
У цій кількості не враховуються:
– працівники малих підприємств та фізичні
особи-підприємці;
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– тимчасово відсутні працівники, за якими
зберігається місце роботи (знаходяться
у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами
або у додатковій відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею віку,
визначеного законодавством);
– сумісники;
– працюючі за цивільно-правовими договорами;
– особи, які отримують грошове забезпечення
(військовослужбовці і особи рядового
та начальницького складу)

13678

10653

10556

Примітка: *– використовується у розрахунку кількості працівників, які працюють в умовах, що не відповідають
санітарно-гігієнічним нормам

Висновки, зроблені в результаті дослідження. Таким чином, науково обґрунтуваннями критеріальними показниками для оцінки
ВКН є: (1) кількість працівників, експонованих

на робочому місці канцерогенними факторами;
(2) рівень популяційного канцерогенного ризику
серед працівників; (3) рівень онкологічної захворюваності працівників.
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Варсан Е.Б.,

врач судебно-медицинский эксперт отдела судебно-медицинской экспертизы трупов
Областного бюро судебно-медицинской экспертизы

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ОПОЗНАНИЯ ПРИ МАССОВОМ ПОЯВЛЕНИИ
НЕОПОЗНАННЫХ ПОГИБШИХ С ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Проведен анализ проблемы идентификации личности в условиях ликвидации последствий чрезвычайных происшествий с массовыми человеческими жертвами. Рассматривается перспектива внедрения в отечественную
судебно-медицинскую практику автоматизированной специализированной базы данных с целью идентификации
личности.
Ключевые слова: катастрофы с массовыми человеческими жертвами, идентификация личности, судебномедицинская экспертиза.
Проведено аналіз проблеми ідентифікації особистості в умовах ліквідації наслідків надзвичайних подій з масовими людськими жертвами. Розглядається перспектива втілення у вітчизняну судово-медичну практику автоматизованої спеціалізованої бази даних з метою ідентифікації особистості.
Ключові слова: катастрофи з масовими людськими жертвами, ідентифікація особистості, судово-медична
експертиза.
Was analyzed the problem of personality identification in the conditions of liquidation consequences emergencies with
mass human casualty. Is regarded the prospect of introduction into the national medico-legal practice automated specialized
database with purpose personality identification.
Key words: mass human casualty, personality identification, forensic medical examination.
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Актуальность статьи. Сложившаяся на
данное время социально-экономическая обстановка повышает вероятность возникновения
разнообразных чрезвычайных ситуаций. Тенденция к урбанизации, изношенность жилищного фонда, промышленных объектов, транспортных средств, выход из строя технических
сооружений (взрывы шахт, туннелей, прорывы
плотин), взрывы на атомных электростанциях
с радиоактивными выбросами и загрязнением
биосферы, облегчили и сделали вполне реальным т.н. «технологический терроризм» (взрывы
на воздушном и железнодорожном транспорте, умышленные аварии на водном транспорте,
взрывы зданий, метрополитена) с неизбежными
жертвами среди мирного населения. Сюда же
можно отнести и тяжелые стихийные бедствия,
которые также приводят к очень сложной медико-санитарной обстановке со значительным количеством человеческих жертв.
История человеческой жизнедеятельности указывает на то, что совершенствование ее
технической составляющей сопровождается
ростом числа и тяжести чрезвычайных ситуаций. Об этом свидетельствует волна стихийных
бедствий, техногенных катастроф, аварий, локальных вооруженных конфликтов и террористических актов, имеющих место на различных
территориях во всем мире. Это определяет необходимость принципиально новых подходов к
организации работы в экстремальных ситуациях
с массовыми человеческими жертвами, специальной подготовки медицинских специалистов
различных ведомств, в том числе и судебно-медицинской службы.
К актуальнейшей проблеме современной судебной медицины в случаях с массовой гибелью
людей при чрезвычайных ситуациях относится
задача совершенствования эффективной системы оперативной идентификации личности пострадавших [1, с. 143–145], [2, с. 11–19].
Необходимо отметить, что идентификация
неопознанных трупов в условиях множественных человеческих жертв при чрезвычайных ситуациях является важнейшей задачей, так как
решение остальных вопросов (установление
причины смерти, характера и механизма образования повреждений, давности их причинения
и наступления смерти и т.п.), имеющих важное
значение для реконструкции происшествия в
целом, по отношению к конкретному пострадавшему зачастую становится второстепенным.
За последние годы судебно-медицинская
служба Украины все чаще была задействована
для проведения таких важных социально-правовых действий, как установление личности

погибших в условиях массовой гибели людей
(авиакатастрофа в Львовской области (Скнилов)
в 2002 г., авиакатастрофа в Донецкой области
(Сухая Балка) в 2006 г., взрыв жилого дома в
Днепропетровской области (Днепропетровск)
в 2007 г., взрыв жилого дома в Автономной Р
еспублике Крым (Евпатория) в 2008 г., транспортная катастрофа в Днепропетровской области
(Марганец) в 2010 г., акции протеста на Украине
(преимущественно Киев) в ноябре 2013 г.– феврале 2014 г., акция протеста в Одесской области
(Одесса) в 2014 г. и др.). Во всех данных случаях
с помощью судебных медиков были достигнуты
определенные результаты при опознании погибших, однако, невзирая на это, они далеки от
совершенства, и проблема идентификации при
таких происшествиях требует тщательной дальнейшей разработки.
Аналогично обстоят дела и с идентификацией личности неопознанных трупов военнослужащих, погибающих при военных действиях
на востоке Украины (Донецкая и Луганская области) с апреля 2014 г.
Итак, с учетом всего вышеизложенного, проблема совершенствования и дальнейшей разработки эффективной системы оперативной идентификации личности в условиях чрезвычайных
ситуаций с массовой гибелью людей представляется востребованной, актуальной и практически
значимой.
Постановка проблемы. Техногенные аварии
и катастрофы, локальные вооруженные конфликты и террористические акты – это новейшие термины конца ХХ столетия, которые прочно вошли в нашу жизнь.
Вопросы идентификации личности в подобных случаях не нашли должного отражения в
отечественной судебно-медицинской литературе
и нормативной базе. Таким образом, проблема
требует поиска новых путей ее решения, прежде
всего, путем повышения эффективности методов идентификации.
Формулировка целей статьи (постановка задачи). Идентификация личности при массовом
появлении неопознанных трупов диктует необходимость применения современного подхода, прежде всего с помощью разработки оптимальной модели процедуры опознания, одно из
ведущих мест в которой может занять создание
автоматизированной электронной базы данных
медико-криминалистического учета для информационно-аналитической работы по сопоставлению массивов постмортальной и антемортальной идентификационно значимой информации.
Научному анализу перспектив внедрения в
отечественную судебно-медицинскую практику
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подобной автоматизированной специализированной базы данных для идентификации личности посвящено настоящее сообщение.
Изложение основного материала. В современной практике «идентификационной работы»
выделяют два следующие варианта установления личности:
1. «Визуальное опознание» – следственное
действие, основанное на антропологических и
антропометрических данных: черты внешности,
особые приметы (внешние: родинки, рубцы, татуировки, стоматологический статус и многие
другие; установленные при внутреннем исследовании: врожденные аномалии, признаки перенесенных заболеваний, травм, операций, и т.д.).
Для таких случаев роль судебно-медицинской
экспертизы в процессе опознания заключается
в выявлении максимального количества диагностически значимых признаков, которые могут
быть использованы для решения идентификационных задач. Эта работа приобретает особую
роль в тех случаях, когда тела пострадавших значительно изменены повреждающими факторами
или длительным пребыванием в неблагоприятных условиях. Визуальное опознание следует
считать наиболее предпочтительным, поскольку
при правильной организации оно имеет неоспоримые преимущества перед сложными идентификационными исследованиями, так как является наименее финансово– и трудозатратным и,
кроме того, позволяет опознавателю лично увидеть на теле погибшего известные ему идентифицирующие признаки.
2. «Экспертная идентификация», включающая в себя раздельное и сравнительное исследование, по результатам которых формулируются
выводы о наличии или отсутствии тождества
неизвестного трупа и пропавшего без вести. То
есть, исследованию подлежит комплекс признаков личности неизвестного живого человека или
неизвестного трупа и комплекс признаков личности человека, пропавшего без вести (фотографии, видеоматериал, рентгенограммы, компьютерно-томографические снимки, медицинские
данные, «генетический паспорт» близких родственников, сведения о частных признаках личности и др.). Идентификацию неопознанных тел
проводят по комплексу демографических данных
(то есть, признаков расовой принадлежности) и
медико-биологических признаков внутреннего
и внешнего строения человека (врожденных и
приобретенных). Иными словами, по своей сути
подобная идентификация – это процесс установления наличия или отсутствия взаимосвязи между указанными выше характеристиками объекта
(трупа) и разного рода информацией, оставлен-

ной при жизни и сохранившейся в сознании других людей и зафиксированной документально
[4, с. 10–13].
Точная идентификация достигается получением соответствия массивов антемортальных
и постмортальных данных в методологическом
соответствии с общей теорией идентификации.
Массивы информации являются практически всегда неполноценными, что обусловлено,
с одной стороны, утратой идентификационно
значимой информации на трупах в связи с особенностями повреждений, с другой – недостаточностью прижизненных данных, имеющих
идентификационную значимость. Оценивая информативность полученных в результате информационно-аналитической работы прижизненных
данных, а также состояние тел из категории условно пригодных и непригодных для опознания,
процесс идентификации личности определяется
перечнем методов для сравнения антемортальных и постмортальных массивов информации.
В равной степени эффективными могут быть и
биометрические методы, и традиционная дактилоскопия, и методы идентификации на основе использования ДНК-технологий, и их комбинация.
При массовом поступлении визуально непознаваемых тел, число сопоставлений идентификационных признаков для получения степени близости в базах данных может превышать
тысячи комбинаций. Это делает обязательным
применение компьютерных технологий практически на всех этапах идентификации личности.
Обобщение современного зарубежного опыта по идентификационным работам показывает,
что возможно использование комплексной экспертной системы идентификации личности погибших на основе [3, с. 6–7], [5, с. 17–19]:
− методов потоковой обработки данных с
использованием методов попарного сравнения
объектов;
− сравнительного анализа индивидуальных
особенностей строения грудной клетки по прижизненным флюорограммам и посмертным
рентгенограммам;
− метода дерматоглифического анализа возможности кровного родства;
− метода автоматизированной серийной портретно-черепной идентификации;
− программного пакета и метода краниометрических исследований;
− программного пакета исследования одонтологического статуса. В случаях их использования, применение программных пакетов показало чрезвычайную эффективность последних,
определяемую прежде всего автоматическим
выполнением операций поиска, как по постмор-
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тальным, так и по антемортальным идентификационно значимым данным с их полной взаимной
обработкой, что приводит к оперативному опознанию трупов.
Выводы, сделанные в результате исследования. Итак, по результатам изложенного напрашивается вывод о необходимости создания современного «банка данных» идентификационных
признаков для эффективного решения задач идентификационного характера. Такой «банк данных»
(назовем его банком данных медико-криминалистического учета) будет являться основой для эффективного решения следующих задач:
− возможности оперативной идентификации
личности погибших с помощью «быстрого» поиска без вести пропавших по индивидуальным признакам (в основе принципа автоматизированной
сортировки данных по введенным параметрам,
при соответствии последних, должен выделяться
только ограниченный круг неопознанных трупов,
который будет предоставлен для дальнейшего
обозрения опознавателю, что значительно снижет
время на затрачиваемую работу);
− возможности опознания трупа в любые
сроки, в том числе и в достаточно отдаленные
сроки после секционного исследования и даже
после погребения невостребованного трупа, что
исключит необходимость в произведении такой
процедуры, как эксгумация с целью идентификации личности;
− возможности идентификации личности погибших в условиях, морально не травмирующих
опознавателей с помощью применения компьютерной техники (демонстрация опознавателю
фото– и видеоматериалов, результатов применения графических компьютерных программ, с помощью которых была реконструирована внешность трупа и пр.);

− возможности исключения других, более
трудоемких и дорогостоящих методик отождествления у категории трупов, пригодных для визуального опознания;
− возможности быстрой регистрации электронных данных (текстуальный набор данных,
оперативный обмен данными между различными источниками и носителями цифровой
информации, и пр.), долгосрочного хранения
при минимальных материальных затратах,
многократного тиражирования «идентификационных» данных о трупе (данные, которые в
другом виде с течением времени могут быть
утрачены) и получения легкого доступа к базе
данных с помощью компьютерной техники и
Интернета.
Кроме того, для внедрения в отечественную
судебно-медицинскую службу эффективной
модели оперативной идентификации личности
погибших при чрезвычайных ситуациях с массовыми человеческими жертвами с помощью
автоматизированной электронной базы данных
медико-криминалистического учета, требуется:
− полноценное участие судебных медиков в
фиксации и сборе идентификационно значимой
информации;
− материально-техническое оснащение современным оборудованием;
− разработка специализированного программного обеспечения;
− специально обученный персонал по работе
с этими современными технологиями.
Представляется, что подобная автоматизированная электронная база данных медико-криминалистического учета сможет отвечать на
все вышепоставленные задачи. В данное русло
должны быть направлены дальнейшие исследования.
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Медико-этический профессионализм: вопросы рекламы
и санитарно-просветительной активности
Медицинская практика показывает, что, в профессиональном плане, нельзя говорить за других. Одновременно
нужно быть уверенным в своих убеждениях. Для этого нужно постоянно и, по возможности, всесторонне, учиться,
размышлять, исследовать, следить за динамикой состояния своих пациентов, за научной медицинской информацией. А как быть с рекламой и санитарно-просветительной активностью?
Ключевые слова: медицина, этика, реклама, просветительная активность.
Медична практика показує, що, в професійному плані, не можна говорити за інших. Одночасно потрібно бути
впевненим у своїх переконаннях. Для цього потрібно постійно і, по можливості, всебічно, вчитися, розмірковувати,
досліджувати, стежити за динамікою стану своїх пацієнтів, за науковою медичною інформацією. А як бути з рекламою і санітарно-освітньою активністю?
Ключові слова: медицина, етика, реклама, просвітня активність.
Medical evidence shows that, as a professional, you can not speak for others. At the same time you need to be confident
in their beliefs. To do this consistently, and if possible, thoroughly, study, reflect, explore, follow the dynamics of the status of
their patients, with the scientific medical information. And what about advertising and health education activity?
Key words: medicine, ethics, publicity, educational activity.

Критиковать коллегу, тем более не зная его
позиций и на чем основаны его размышления (а
еще хуже через обратившегося к нему пациента), – является грубейшим нарушением этики и
морали в медицине [5, с. 134–135]. Поле для выражения своего мнения и несогласия с чем-либо:
всевозможные научные мероприятия (конференции, семинары, форумы и др.) и специализированные профессиональные издания. В условиях
одного отделения это может быть еще проще –
врачебные дискуссии, разборы сложных случаев
и т.д., о чем, к сожалению, во многих медицинских учреждениях забыто.
В практической деятельности встречается
разной степени медико-этический профессионализм. Кто-то считает себя в праве отрицать
то, что не находится в рамках его прямых занятий или если этим вопросом он не владеет
в качестве информации (по принципу: «если
я этого не знаю, значит «это плохое или неправдивое»).
В объективных научных кругах известно, что
полученные у кого-то результаты в ходе какоголибо наблюдения или исследования, достаточно
достоверные для одного исследователя, противоположно могут отличаться от полученных
у другого [4, с. 18–19]. Для того, чтобы все же
доказать правдивость и истинность результатов,
существуют научно-исследовательские подходы
доказательной медицины, вплоть до патенто-

вания и получения авторских свидетельств; но
даже после этого, истина может быть не абсолютной, а всего лишь хорошим результатом относительно данного времени, в зависимости от
поставленных перед собой целей, задач и имеющегося уровня научно-технического прогресса,
а также накопленного опыта и данных в практическом и научно-медицинском сообществе.
Влияние рекламы на сознание людей
В ежедневной своей работе медику приходится слышать от населения разного рода удивительные высказывания, основанные на всеобщем «медицинском» образовании, которое всем
доступно в средствах массовой информации
(СМИ), особенно в телевидении и Интернете:
«Но это же рекламируется! Я прочитал (ла) …,
я думаю…! Я с этим не согласен (не согласна)!»
Задавая разной степени сложности вопросы
относительно того или иного рекламированного средства или диагностической процедуры
пациенты ждут от практикующего медика обстоятельного ответа. Причем, от каждого специалиста, у кого спрашивает пациент, он надеется
в основном найти «союзника», для подтверждения своих утверждений. Таким образом, у таких
людей медик является всего лишь инструментом
доказательности своих утверждений по приобретенным (у пациента) своим «медицинским»
знаниям (при «правильном» для него ответе со
стороны медика).
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Вера в чудеса является важнейшим элементом сказок, но и главной предпосылкой, на которой часто основывается продвижение любого
продукта, в том числе всякого рода неэтичной
рекламы в медицине.
Реклама прочно вошла в жизнь каждого человека современного общества. Она сообщает о появлении новых средств и продуктов для
здоровья (лекарственных и антигомотоксичных
препаратов, столь популярных сегодня БАД и
фитопродуктов), подчеркивая только их положительные свойства. Все это естественно, ведь
главная цель рекламы – как можно лучшее и быстрее продвигать продукт. Однако, обязательно
ли продвигать продукт преувеличением его возможностей или ложью?
Реклама в идеале должна быть правдивой,
добросовестной, неназойливой и неагрессивной. Заведомо ложные, непроверенные, и тем самым недостоверные данные, дополненные иногда и фантастическими обещаниями и устными
гарантиями могут серьезно навредить здоровью,
зачастую притормозить своевременное обращение людей за необходимой узко-специализированной помощью [3, с. 14–15].
Некоторые деятели отмечали в свое время о
рекламе следующее:
– Об идеалах нации можно судить по рекламе – американский писатель и юрист Уильям
Дуглас;
– Реклама – самый дешевый способ продажи
товара, особенно если товар не имеет никакой
ценности – американский писатель Синклер
Льюис.
Необходимым условием продвижения любого товара в современном мире – это реклама. Вопрос состоит только в том, что: каким образом
нужно все же реализовать данное условие?
Утверждение авторов таково:
«Рекламу нужно осуществлять в пределах законности, правдивости и без преувеличения, не
забывая при этом, что медицина (как и журналистика, образование и государственная деятельность) должна быть вне политики. Медицина
обязана выполнить свою первостепенную задачу:
работать на основе этики и гуманности, концентрируя все больше свои усилия, в первую очередь в
интересах пациента» [2, с. 24–27].
Часто повторяющиеся рекламные ролики о
вопросах здоровья внушают людям, что главные
вопросы со здоровьем связаны с темы проблемами, которые практически решаются тем или
иным разрекламированным продуктом. Подобным образом, реклама, часто повторяющая одну
и ту же опасность для здоровья, с целью продажи какого-то продукта для «спасения людей от

этой же опасности», создают впечатление того,
что имеем дело чуть не с единственной причиной болезней. По-сути, искусственно создаются
проблемы и тут же продаются их решения (в современном мире подобный подход часто используется в компьютерной технологии, в большой
политике при разработке «решений» к ранее созданным государственным проблемам, в эскалации конфликтов в обществе, в своем продвижении ″некоторыми сотрудниками» по карьерной
лестнице и т.д.).
Итак, реклама какого-то продукта играет ту
же роль, что и пиар для какого-то политика, артиста или видного деятеля – показать себя с лучшей стороны, чтобы тебя не только заметили, но
и чтобы оказаться на порядок выше, если не самым лучшим. Принцип один, ″цель оправдывает средства ее достижения″ – для этого сегодня
используются все возможные СМИ, но активнее
всего Интернет.
Стремительное распространение Интернеттехнологий в повседневной жизни отражается
на востребовании пациентами информации медицинского характера, размещенной во всемирной информационной паутине. Согласно статистическим данным, около 38% пользователей
Интернета в Германии, 30% в Великобритании
и 16% в Польше регулярно обращаются к виртуальным источникам для поиска информации
на медицинские темы. Многие участники опроса с энтузиазмом воспринимают идею быстрого доступа к необходимым сведениям, однако
главным условием использования такой возможности, по их мнению, является достоверность
получаемой информации. Вероятно по этой
причине наибольшим доверием пользуются вебсайты официальных организаций здравоохранения [8, с. 31–38].
Серьезные учреждения и профессионалы в области здравоохранения часто могут не
скупиться на заявления рекламного контекста
«предлагаемый препарат прошел клинические
испытания», создатели выдвинуты на нобелевскую премию» и прочее, что возможно и не соответствует действительности. Достаточно сказать, что, к примеру, современные клинические
испытания (trials) препаратов проводятся под
эгидой ВОЗ, которая определяет список стран
и организаций участников исследования. Это
очень дорогая и деликатная работа, для которой кроме множества формальностей требуется
и мощная налаженная работа и организованная команда сотрудников, иногда работающих
в разных странах. После того, как испытание
препарата закончится, протоколы исследования с результатами статистической обработки
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поступают в комитет Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по лекарственной политике, который и соответственно разрешает публикацию результатов испытания в одном из 13
международных медицинских журналов мира.
И все же, врач может не рекомендовать разрекламированный продукт, который прошел
всевозможные испытания (возможно и в действительности), т.к. в своем личном опыте он
не наблюдает тех «громких» положительных
результатов. Наоборот, он может назначать малознакомый продукт или процедуру, которые в
его профессиональной практике являются достаточно эффективными. Единственные ограничители для профессионала здравоохранения – это
законодательство (международно-признанное и
его страны деятельности) и его личная этика и
мораль [5, с. 119–122].
Когда есть проблемы со здоровьем, которые
мучают давно (а облегчения все же нет или минимальны), то люди готовы верить многообещающим рекламам (или советами) и часто эта вера
является отличным союзником (психологическим и напрямую положительно влияющим на
приспособительные возможности организма пациента) врача при применении новых подходов
для того, чтобы работать в интересах здоровья
пациента [5, с. 114]. В других случаях сами пациенты и их родственники постоянно находятся в поисках «обмана» и когда им говорят не то,
что они хотели бы услышать, то расстраиваются,
уходят от этого врача и ищут другого.
Именно поэтому очень важно обратиться не
только к нужному, но и к доверенному медицинскому профессионалу. Положительные отзывы,
опыт и многое другое в адрес специалиста могут
сыграть в этом отношении решающую роль. Тут
возможно и нужна реклама: заслуженная, информационная! Окончательное решение (куда и
к кому обратиться!) только за пациентом.
Участие медиков.
Некоторые специалисты акцентируют внимание на том, что рекламных трюков изобретено предостаточно, что позвонив по указанным
телефонам невозможно узнать что-то серьезное
о производстве, химическом составе, противопоказаниях и побочных явлениях. При этом, эти
специалисты пытаются навязывать свое мнение
о том, что врач «должен» объяснить пациентам,
что «плохо» и что «хорошо», а иногда и тонкости
фармакологического или патогенетического действия тех или иных препаратов [2, 3].
Начитанный и практический профессионал
здравоохранения знает об этих трюках, но с другой
стороны понимает, что поскольку данная реклама
предназначена для широкой общественности, то

в ней иногда используются простые, но не совсем
четкие (с медицинской точки зрения) понятия, хотя
косвенно через улучшения работы одного органа
действительно этот препарат направлен верно.
В других случаях медик, особенно врач, может увидеть «некую недобросовестную мысль», но, возможно это взгляд только субъективного характера –
«Он не может все знать и его мнение не является
отражением всего медицинского сообщества».
Должен ли врач заниматься рекламой или
антирекламой чего-либо! Должен ли врач давать
отрицательную оценку своему коллеге, другим
рекомендациям или методикам в разговоре с пациентом, только потому, что он (врач) «мыслит
иначе» или пытаясь удовлетворить пациента, раз
он «интересуется»!
В нынешних медицинских взаимоотношениях вопросы о роли медика при общении с пациентами, относительно вопросов рекламы или каких-либо убеждений и высказываний, являются
волнующими, достаточно важными и актуальными, ввиду их частоты возникновения в процессе ежедневной деятельности медиков. Профессионал здравоохранения может не разделять
определенное мнение или убеждение, и никто
не вправе потребовать от него привязанности к
чему-либо, кроме того, что определено законом
страны. Собственная мораль и медицинская этика определяют его поведение и порядочность, а
его профессиональная непрерывная подготовка
даст тот арсенал знаний, определяющий его уровень размышлений, интуиций и умозаключений.
Быть прагматиком в медицине стало нормой для большинства профессионалов отрасли
– это, пожалуй, одно из серьезнейших требований современной научно-обоснованной и практической медицины (прагматизм, от др.-греч.
πράγμα, родительный падеж πράγματος – «дело,
действие», – философское течение, базирующееся на практике как критерии истины и смысловой значимости). Именно по этой причине, в последние годы все больше практикующие медики
прибегают к проверенным данным, нежели гипотезам, а лучше всего, если и то и другое является предметом своих прямых занятий, соответственно и личных результатов или наблюдений.
Содержание рекламы на медицинскую тематику или даже результаты серьезнейших исследований не всегда могут являться областью
знаний и прямых интересов, и тем более ответственности медика, врача, который не занимался
непосредственно ни оформлением той или иной
рекламы, ни упомянутыми исследованиями.
В настоящее время бытует мнение о том, что
именно «врач должен рассеять сомнения пациентов относительно рекламы». По всей вероят-
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ности, это является всего лишь очередной попыткой переводить ответственность «за все и
всех» на самого слабого, по нашему мнению,
участника медицинских взаимоотношений – медика (чаще всего врача).
Все это заставляет медика-практика непременно задавать себе такие вопросы:
– Должен ли врач бороться с мощным потоком неконтролируемой и часто недобросовестной рекламы и разного рода медицинской
информации!
– Должен ли врач опровергать или защищать разного рода мнения, возможно высказанные дипломированными медиками с твердой
клинической и научной основой, но с которыми
этот врач не знаком!
– Должен ли врач все знать и всесторонне
удовлетворять информационный «аппетит»
некоторых «грамотно» настроенных пациентов или их родственников!
– Должен ли медик, в частности врач, участвовать в роли «всестороннего» эксперта в
информировании пациентов, пытаясь ориентировать их в «правильном» толковании полученных ими из различных СМИ-материалов!
Ответы на все эти перечисленные вопросы
авторы статьи объединили в одном выражении:
«Убеждать и входить в споры с пациентом
(или с его родственниками), имеющим уже в
момент обращения свое собственное мнение, –
это не медицинская, тем более не врачебная,
работа!»
Медик, чаще всего врач, по необходимости
дает «доступную» информацию пациенту или
его родственникам. Однако, пытаться передать
им тонкости медицинских рассуждений и знаний, стараться удовлетворить информационные
аппетиты отдельных пациентов и их родственников может еще больше усугубить и без того
неспокойную, в связи с проблемами со здоровьем, их психику. «Доступная» для пациента
информация, как составляющая медицинской
работы, не может быть кем-то нормированной
или априори определенной – каждый врач ее
выдает индивидуально по ситуации и по своим
собственным рассуждениям! В идеале, раз заинтересованное лицо – пациент – обратился за
помощью к профессионалу, то должен довериться ему, а не пытаться понять и узнать тонкости
такой специализированной деятельности, как
медицинской [5, с. 130–131].
Разносторонне и в чрезмерном количестве
рекламная информация постоянно подается людям в основном с помощью свободного, регулируемого только государством (а не медиком),
пространства.

Вопрос ответственности медика в информировании пациента достаточно спорный по многим причинам:
– медик отвлекается от своих основных
медицинских задач, а это способствует отдалению врача от пациента (чаще всего пациент
хочет услышать подтверждение своих ранее
сделанных самостоятельно выводов),
– медик в лучшем случае может отражать
только свое согласие с тем, что он сам разделяет или с чем знаком, а все остальное часто
опровергает (как практика показывает), потому что: оно «плохое», «обман или неправильное», «устаревшее», «ерунда» и т.д.,
– медик тоже часто получает первичную информацию о чем-либо новом для своей медицинской работы из «этих же реклам» и не всегда
он пытается проверить научно-медицинскую
обоснованность данных утверждений, которая
также будет относительной в зависимости от
степени его медицинских размышлений и профессиональной самоподготовки.
– медик рискует невольно участвовать в
роли рекламного или антирекламного агента.
Санитарно-просветительную работу необходимо проработать на государственном уровне,
включая законодательные программы, а также
СМИ, Министерство здравоохранения и соответствующие органы контроля. Одновременно
с вопросами рекламы, актуальными являются и
проблемы, связанные с самоназначением у населения не только лекарств, но и любого другого
продукта для здоровья. Также, растет «медицинское» самообразование обычного населения,
что в национальном масштабе обязывает подключаться к санитарно-просветительной работе,
прежде всего Государству [6, 7].
Активная деятельность по работе с широкими слоями населения невозможна без государственной заинтересованности (в первую
очередь в виде государственных программ).
Одновременно, в ходе такой деятельности государство должно шире пропагандировать здоровый образ жизни, законное использование продуктов для здоровья (лекарства или нет), дать
возможность открытого, честного и объективного (без привязанностей и коррупции) доступа
к официальной информации их регистрации,
широко бороться с самолечением и самопрофилактикой [1, 8].
Очевидный ущерб здоровью населения оказывает и плохо контролируемая пропаганда и
открытый призыв к злоупотреблению явно вредных для здоровья привычек (малоподвижность,
курение, а также злоупотребление алкоголем,
энергетиками и фастфудом) и средств (нерегули-
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рованное использование компьютера, мобильного телефона и телевизора)
В санитарно-просветительном плане медик и
так делает больше необходимого по своим должностным инструкциям, повторяя одно и то же
пациентам «о воздействии вредных привычек и
необходимости четкого выполнения врачебных
рекомендаций», часто пропагандируя «здоровый
образ жизни или борьбу и профилактику с болезнями» (борьба с курением, наркотиками и злоупотреблением алкоголем) по собственной инициативе
(в школах, предприятиях, бесплатные онлайн-консультации в сети Интернета и т.д.) всего лишь с надеждой на то, что кто-то услышит его, несмотря на
мощное влияние в противоположном направлении
[6, с. 226–233]. Но, эти взятые добровольно на себя
задачи не делают медика ответственным за эту
работу (он не ДОЛЖЕН…!). Как выше отмечено,
все же должна быть комплексная государственная
программа по всем этим вопросам, в которой медики, как и воспитатели и учителя, призваны сыграть важную (а может и ведущую) роль, при соответствующих для этого созданных условиях.
В мире довольно часто фиксируются факты мошенничества крупных фармацевтических

компаний, что для практикующих медиков, в
частности для врачей, должно быть твердым
основанием того, что участие в программах
по апробированию и ведению новых лекарств
должно быть тщательно сбалансировано и проанализировано ими [2, 6].
Определенный положительный опыт в наведении порядка по вопросам рекламы в медицине
отмечается на некоторых телевизионных передачах по профилактике и борьбе с артериальной
гипертензией, ишемической болезнью сердца и
другими заболеваниями. Подобные передачи реализуются при участии правительств в программах по профилактике и предупреждению заболеваемости, ввиду серьезности и всеобъемлющего
охвата населения.
В этом отношении населению необходимо
понять, что без преодоления веры в сверхъестественное, своей личной заинтересованности и собственных усилий в борьбе за свое
здоровье (что включает строгое выполнение
рекомендаций врача, соблюдения диеты, подвижный образ жизни и т. д.), не поможет никакая реклама и никакое чудодейственное
средство.
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Роль процесів пероксидного окиснення
та антиоксидантного захисту в розвитку
та прогресуванні порушень функції кишок при перитоніті
В умовах гострого експерименту досліджено зміни показників систем пероксидного окиснення та антиоксидантного захисту крові при перитоніті. Виявлено дисбаланс у про– та антиоксидантних системах крові, що необхідно
враховувати при напрацюванні патогенетично обґрунтованих методів профілактики та лікування порушень функції
кишок при перитоніті.
Ключові слова: порушення функції кишок, перитоніт, пероксидне окиснення, антиоксидантний захист.
В условиях острого эксперимента исследованы изменения показателей пероксидного окисления и антиоксидантной защиты крови при перитоните. Выявлен дисбаланс между про– и антиоксидантными системами крови,
которые нужно учитывать при разработке патогенетически обоснованных методов профилактики и лечения нарушений функций кишечника при перитоните.
Ключевые слова: нарушения функций кишечника, перитонит, пероксидное окисление, антиоксидантная защита.
In the acute experiment studied changes in indicators peroxidation and antioxidant protection of blood in case of
peritonitis. Detected an imbalance between pro– and antioxidant system of blood that must be considered when developing
pathogenetic methods of prevention and treatment of disorders of the intestine with peritonitis.
Key words: disorders of the intestine, peritonitis, peroxidation, antioxidant protection.

У патогенезі перитоніту найважливішим етапом його розвитку є вплив інфекційно-запального процесу на органи і системи з загрозою
виникнення в них незворотніх функціональних
і морфологічних порушень, тобто розвитку поліорганної недостатності [1, с. 240, 2, с. 354].
У процесі розвитку та наростання перитоніту
відбувається посилення процесів пероксидного
окиснення ліпідів, активація окиснювальної модифікації білків [3, с. 63].
Проте в літературі відсутній глибокий аналіз
щодо значення дисбалансу окидантно-антиоксидантної системи в розвитку кишкової недостатності при перитоніті.
Відомо, що вільні радикали ініціюють ланцюгові реакції, які порушують функцію і структуру клітин організму. Вони приймають активну участь у перекисному окисненні ліпідів, у
результаті чого утворюються первинні (дієнові
кон’югати ненасичених жирних кислот) і вторинні (малоновий альдегід) продукти, які є одними з провідних факторів наростання ендотоксикозу [4, с. 153].
Постійний контроль за активністю вільних
радикалів кисню в межах їх саногенних функцій
здійснюють ферментні та неферментні антиоксидантні системи: токофероли, супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза, церулоплазмін,
низькомолекулярні НS-сполуки. При різних
патологічних станах, коли порушується функ-

ція ендогенних антиоксидантів, вільні радикали ушкоджують клітинну мембрану, міняють
трансмембранный іонний баланс, викликаючи,
тим самим, загибель клітин [5, с. 100].
Мета роботи. Для вияснення механізмів розвитку та наростання кишкової недостатності при
перитоніті ми дослідили деякі ланки патогенезу
порушень функції кишок, проаналізували зміни
систем пероксидного окиснення та антиоксидантного захисту крові.
Матеріал та методи. Об’єктом дослідження були 30 білих нелінійних дорослих щурівсамців, середньою масою 210±25 г. Перитоніт
моделювали шляхом внутрішньоочеревинного
введення 1 мл 10% аутокалової суміші на 100 г
маси тіла тварин. Через 6, 12, 24, 48 годин проводили евтаназію з дотриманням вимог Ванкуверської конвенції та виконували забір крові.
Оцінку процесів пероксидного окиснення (ПО)
проводили шляхом визначення в сироватці крові ступеня окислювальної модифікації білків
плазми крові (ОМБ) за методом І.Ф.Мещишена
(2002). Вміст малонового альдегіду в еритроцитах крові визначали за методикою І.Д Стальной,
Т.Г. Горішвілі (1977). Визначення активності
церулоплазміну [КФ 1.16.3.1] в сироватці крові
проводили модифікованим методом M.I. Ревіна (1982). Визначення сульфгідрильних груп
(HS – груп) в плазмі крові проводили за методом І.Ф. Мещишена, Н.П. Григор’євої (1999).
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Статистичну обробку проводили за допомогою
програми Statistica 10.0 .
Результати та їх обговорення. Встановлено
(табл. 1), що рівень одного з кінцевих продуктів

пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) – малонового альдегіду (МА) в еритроцитах крові підвищується з перших годин перитоніту, що свідчить про активацію ПОЛ.

Таблиця 1
Динаміка рівня малонового альдегіду (мкмоль/л) в еритроцитах крові щурів при перитоніті
Тривалість перитоніту
Параметр

Малоновий
альдегід (мкмоль/л)

1

2

3

4

До моделювання
перитоніту

6 год

12 год

24 год

13,61±0,04

20,99±0,41
р1-2<0,001

23,96±0,47
р1-3<0,01
р2-3<0,05

20,95±0,08
р1-4<0,001
р3-4<0,05

Примітка: приведені тільки статистично значимі відмінності (р<0,05).

Так, через 6 год після моделювання перитоніту вміст малонового альдегіду в еритроцитах
крові зростає від 13,6±0,04 мкмоль/л в контролі,
до 20,99±0,41 мкмоль/л. На 12 год експериментального перитоніту рівень малонового альдегіду в плазмі крові продовжував достовірно зростати, і становив 23,96±0,47 мкмоль/л. На 1 добу
експерименту рівень МА незначно знизився і дорівнював 20,95±0,08 мкмоль/л, що на 54% більше за показник контрольної групи.
Найбільш чутливими до дії окиснювального
стресу є білки плазми крові, які під дією активних форм кисню зазнають окиснювальної модифікації і, таким чином, змінюють свою структуру і функцію.

За отриманими даними (табл. 2), ступінь
окиснювальної модифікації білків (ОМБ) плазми
крові у процесі розвитку перитоніту зростає, починаючи від 12 год експерименту. На 6 год експериментального перитоніту рівень ОМБ незначно знижується та дорівнює 1,502±0,018 о.о.г./
мл, (р<0,01) в порівнянні з 2,030±0,056 о.о.г./мл
контрольної групи. Через 12 год з часу моделювання перитоніту ступінь ОМБ значно зростає
і дорівнює 4,350±0,066 о.о.г./мл (р<0,01), що у
більш ніж 2 рази перевищує вихідний рівень. На
24 год експериментального перитоніту рівень
ОМБ незначно знижується (3,816±0,036 о.о.г./
мл, р<0,01), проте на 90% перевищує показники
вихідного рівня.

Динаміка рівня окиснювальної модифікації білків (о.о.г./мл)
плазми крові щурів при перитоніті

Таблиця 2

Тривалість перитоніту
Параметр

Окиснювальна
модифікація білків
(о.о.г./мл)

1

2

3

4

До моделювання
перитоніту

6 год

12 год

24 год

2,030±0,056

1,502±0,018
р1-2<0,01

4,350±0,066
р1-3<0,01
р2-3<0,01

3,816±0,036
р1-4<0,01
р2-4<0,01
р3-4<0,05

Примітка: приведені тільки статистично значимі відмінності (р<0,05).

Окиснювальна модифікація білків може
включати пряму фрагментацію білків або викликати їх денатурацію. Фрагментовані і денатуровані білки є субстратом для внутрішньоклітинних та позаклітинних протеаз. Модифікація
первинної структури білку викликає глибокі
зміни у вторинній та третинній структурі білку
і підвищує її чутливість до протеолізу. У свою
чергу, фрагменти білків можуть викликати ОН

– індуковані реакції α-вуглецевих радикалів амінокислот з О2 з утворенням пероксидних радикалів, які розпадаються на олігопептидні фрагменти.
У складі неферментної ланки антиоксидантного захисту провідну роль відіграють низькомолекулярні тіоли (відновлений глутатіон) та
тіолвмісні білки плазми крові (альбумін). Ферменти, які приймають участь в антиоксидант-
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ному захисті, або є тіольними ензимами, або
потребують наявності тіольних груп (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза).
Сульфгідрильні групи (SH-групи) важливі для
прояву функціональної активності білків: каталітичної, зокрема аденілатциклазної, рецепторної, функціонування мембран, взаємодії із зовнішнім середовищем клітин (ефекти гормонів,
токсинів), різних видів активного транспорту,
діяльності цитоскелету клітин [6, с. 180].
Для визначення ролі сульфгідрильних груп в
розвитку кишкової недостатності при перитоніті
ми дослідили рівень SH-груп на різних етапах
перитоніту.
Результати проведених досліджень свідчать
(табл. 3), що на 6 год експериментального пе-

ритоніту рівень SH-груп знизився і дорівнював
1,840±0,031 мкмоль/мл проти 2,798±0,049 мкмоль/
мл до моделювання перитоніту. У подальшому рівень сульфгідрильних груп достовірно зростав і на
12 год перитоніту становив 3,708±0,054 мкмоль/мл
(р<0,01), що на 32,5% вище за показники вихідного
рівня. На 24 год експерименту рівень SH-груп значно знижувався, дорівнюючи 1,460±0,061(р<0,01),
що на 52,5% менше контролю.
Рівень визначених SH-груп плазми крові в
більшій мірі відображає сульфгідрильні групи
сироваткових білків, зокрема альбуміну. Зниження рівня сульфгідрильних груп на 24 год перитоніту свідчить про недостатність антиоксидантної білкової буферної системи плазми крові,
та перевагу прооксидантних механізмів впливу.

Динаміка рівня SH -груп (мкмоль/мл)
плазми крові щурів при перитоніті

Таблиця 3

Тривалість перитоніту
Параметр

SH –групи
(мкмоль/мл)

1

2

3

4

До моделювання
перитоніту

6 год

12 год

24 год

2,798±0,049

1,840±0, 031
р1-2<0,01

3,708±0,054
р1-3<0,01
р2-3<0,01

1,460±0,061
р1-4<0,01
р2-4<0,05
р3-4<0,01

Примітка: приведені тільки статистично значимі відмінності (р<0,05).

Одним з основних антиоксидантних ферментів плазми крові є церулоплазмін, який володіє
пероксидазною і амінооксидазною активністю.
Завдяки пероксидазним властивостям церулоплазмін зв’язує іони заліза сироватки крові, переводячи їх з двовалентної в трьохвалентну форму [7, с. 180].
Дослідивши динаміку рівня церулоплазміну плазми крові при перитоніті ми виявили, що

на початкових етапах його кількість достовірно
зростає. Так на 6 год експериментального перитоніту (табл. 4.) рівень церулоплазміну становив
470,6±8,56 мг/л (р<0,01), що в 2,5 рази більше
вихідного рівня (192±3,39 мг/л). На 12 год рівень
церулоплазміну сягнув максимуму і дорівнював
628,2±13,13 мг/л (р<0,01). В подальшому кількість церулоплазміну знижувалась і на 1 добу
перитоніту становила 350,4±5,69 мг/л (р<0,01).

Динаміка рівня церулоплазміну (мг/л)
плазми крові щурів при перитоніті

Таблиця 4

Тривалість перитоніту
Параметр

Церулоплазмін
(мг/л)

1

2

3

4

До моделювання
перитоніту

6 год

12 год

24 год

192±3,39

470,6±8,56
р1-2<0,001

628,2±13,13
р1-3<0,001
р2-3<0,01

350,4±5,69
р1-4<0,001
р2-4<0,01
р3-4<0,01

Примітка: приведені тільки статистично значимі відмінності (р<0,05).
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Зниження активності церулоплазміну на
24 год перитоніту зумовлена виснаженням ферментних систем антиоксидантного захисту.
Перевага прооксидантних впливів над системою антиоксидантного захисту призводить
до накопичення високореактивних сполук з вираженою окиснювальною активністю (гіпохлорит, хлораміни, альдегіди, хінони та ін.). Надлишок продуктів пероксидазного каталізу може
призводити до некротичних змін у різних шарах кишкової стінки [6, с.180]. Водночас, вільні
радикали ініціюють ланцюгові реакції які пору-

шують функцію і структуру клітин усіх органів,
і кишок зокрема. Утворені в ішемічно пошкодженому кишок, первинні (дієнові кон’югати
ненасичених жирних кислот) і вторинні (малоновий альдегід) продукти ПОЛ, стають одними
з провідних факторів наростання ендотоксикозу при перитоніті.
Висновок. Проведені дослідження свідчать,
що саме дисбаланс у про– та антиоксидантних
системах, з перевагою прооксидантних впливів
є важливим механізмом розвитку кишкової недостатності при гострому перитоніті.
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кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
В роботі представлені сучасні тенденції и особливості інноваційних технологій та інтерактивних методів викладання хірургії іноземним студентам у відповідності з реформою медичної освіти України на кафедрі Хірургії № 1
ІФНМУ. Визначені базові напрямки оптимізації навчання та втілення інноваційних, інтерактивних сучасних форм:
проблемних лекцій з відео презентаціями, технологією ситуаційного навчання, тестових систем оцінки знань, організації практичної підготовки шляхом засвоєння практичних навиків.
Ключові слова: якість навчання, іноземні студенти, інтерактивні методи, семінари, ситуаційні задачі, засвоєння
практичних навиків.
В работе представлены современные тенденции и особенности инновационных технологий и интерактивных
методов обучения хирургии иностранным студентам, в соответствии с реформой медицинского образования
Украины на кафедре хирургии № 1 ИФНМУ. Определены базовые направления оптимизации обучения и внедрения инновационных, интерактивных современных форм: проблемных лекций с видео презентациями, технологий
ситуационного обучения, тестовой системы оценки знаний; организации практической подготовки путем усвоения
практических навыков.
Ключевые слова: качество обучения, иностранные студенты, интерактивные методы, семинары, ситуационные
задачи, усвоение практических навыков.
The work presents the current trends and peculiarities of the innovative technologies and interactive methods of
learning the surgery for foreign students according to the reform of Ukrainian medical education at the Chair of Surgery №1
IFNMU. There were determined the basic directions of study’s optimization and implementation of innovative, interactive
contemporary forms: problem lectures with video presentations, techniques of situational learning, test system of the
knowledge assessment; organization of practical training by mastering the practical skills.
Key words: quality of learning, foreign students, interactive methods, seminars, situational tasks, mastering the
practical skills.
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Проблема якості медичної освіти – це складна проблема і остаточно не вирішена проблема.
Особливого значення вона набуває в процесі навчання іноземних студентів, оскільки через їх
асиміляцію у системі охорони здоров’я своїх або
інших країн судитимуть про якість підготовки
фахівців з вищою медичною освітою в Україні.
Якісна підготовка спеціалістів, фундаментальність знань та доступність вищої освіти є
тим чинником, який спонукає іноземних громадян до навчання у вищих навчальних закладах, у
медичних зокрема, в Україні [1, 2].
У свою чергу, навчання іноземних студентів
підвищує не тільки імідж вищого навчального
закладу, але й імідж нашої держави в цілому.
Створення і застосування науково обґрунтованої системи оцінки і професійних якостей, що
формуються у фахівця, становить одну з пріоритетних проблем вищої освіти на сучасному
етапі [3, 4, 5]. Актуальність її обумовлена тим,
що контроль знань є дійовим механізмом управління процесом навчання, засобом оцінки ефективності прогресивних систем і технологій, які
впроваджуються у навчання [6], і, нарешті, він
є головним способом визначення рівня якості
освіти [7].
На кафедрі хірургії №1 ДВНЗ «Івано-франківський національний медичний університет»
розроблено організацію процесу навчання на
основі матеріалів систематичного контролю, а
також оцінено ефективність системи навчання,
що впроваджується. На всіх без винятку кафедрах нашого університету створені навчальнометодичні матеріали на російській та англійській
мовах, які повністю відповідають навчальній
програмі для вищих навчальних медичних закладів України, таким чином, іноземні студенти
опановують необхідний об’єм знань на рівні з вітчизняними.
Одним із шляхів підвищення якості навчання іноземних студентів є створення бібліотеки
англомовних видань, де серед підручників іноземних авторів є посібники, методичні розробки
англійською мовою, які написані викладачами
нашої кафедри. Усі методичні матеріали та матеріали для підготовки до практичних завдань розміщені на інформаційному порталі ВУЗу, який
постійно оновлюється працівниками кафедри.
Основна частина. Для перевірки підготовленості до заняття, а також для поточного контролю використовуються тести вхідного та вихідного рівня знань. Тестовий контроль вхідного та
вихідного рівня знань знайшов широке застосування в різних країнах для з’ясування рівня
знань тих, що навчаються, під час іспитів на кваліфікацію лікаря і визначення компетентності

співробітників. Тести використовуються як найважливіший засіб навчального процесу, завдяки
якому можна визначити ступінь освоєння знань і
практичних навичок. Також для студентів-медиків для вивчення дисципліни хірургія розроблені
ситуаційні задачі, що являють собою словесну
модель ситуації, з якою майбутній лікар може зустрітися у своїй діяльності, модель якого-небудь
процесу або ж це реальний хворий, якого треба
обстежити, поставити діагноз, провести диференціальну діагностику і вибрати відповідне
лікування. Найважливішим елементом задачі є
формулювання проблем для рішення його ефективності, яка передбачає використання тестів на
кінцевих етапах. Саме тому доцільні такі види
контролю, як контроль вхідного рівня знань,
поточний контроль (засвоєння теми), вихідний
контроль рівня знань (засвоєння дисципліни) і
заключний (модуль).
Для іноземних студентів написання цих тестів вимагає дуже ретельної підготовки та постійного тренінгу, який, власне, і забезпечує наша
система. Для проведення тестового контролю
розроблене програмне забезпечення, яка дає
змогу прослідкувати якість засвоєння матеріалу
студентами протягом всього часу вивчення дисципліни, а також порівняти рівень знань при модульному контролі з поточним контролем.
Оскільки тести, що застосовуються, служать
для часткової оцінки кінцевих результатів навчання та його ефективності. Наступним кроком
в навчальному процесі на кафедрі є робота біля
ліжка тематичного хворого, де студенти можуть
продемонструвати вміння працювати з хворим,
виконувати певні практичні лікарські навички
та маніпуляції. В навчальній кімнаті викладач
зі студентами опрацьовують медичну документацію, оцінюють дані додаткових лабораторних
та інструментальних методів обстеження, проводять диференціальну діагностику та призначають відповідне лікування. Даний етап дозволяє
сформулювати у майбутнього лікаря практичний підхід до отриманих при обстеженні даних
та дає можливість розвивати клінічне мислення.
Важливим джерелом теоретичних знань є
лекції. В лекціях відображаються сучасні підходи до патогенезу, діагностики та лікування тієї
чи іншої нозології, представлені новітні хірургічні досягнення. Для зацікавленості студентів в
лекціях широко використовуються різноманітні
відеоматеріали.
Невід’ємним етапом педагогічного процесу є
робота в операційній. Де студенти-іноземці разом з викладачем мають можливість унаочнити
засвоєний матеріал, зрозуміти основні ланки патогенезу тієї чи іншої нозологічної одиниці.
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Також одним із засобом унаочнення, який
широко використовується у процесі навчання
іноземних студентів є демонстрація мультимедійних матеріалів (фільмів, презентацій, записів
променевих методів обстеження), що дає можливість систематизувати знання теоретичних та
клінічних дисциплін.

Таким чином систематизований підхід до
процесу навчання іноземних студентів, який
включає використання тестових завдань, ситуаційних завдань, застосування систем унаочнення вивченого матеріалу, веде до покращення
якості навчання іноземних студентів у вищих
медичних закладах нашої країни.
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КОНЦЕПЦІЯ МОДИФІКАЦІЇ РИЗИКУ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ
НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Аналіз клініко-функціональних характеристик артеріальної гіпертензії ІІ ступеня був проведений на основі обстеження 125 хворих на АГ, які знаходились на лікуванні в Івано-Франківському обласному клінічному кардіологічному
диспансері. Вивчали особливості перебігу АГ у хворих із ≤ 3 – річним анамнезом антигіпертензивної терапії (60 осіб)
і у хворих з ≥ 5-річним анамнезом такого ж лікування (65 осіб). Тривала антигіпертензивна терапія, окрім здатності
контролювати гіпертензію, може викликати і негативні ефекти, в основі яких є погіршення пружно-еластичних властивостей артерій та ліпідного спектру крові.
Ключові слова: раннє судинне старіння, атеросклероз, артеріальна гіпертензія, тривала антигіпертензивна терапія.
Анализ клинико-функциональных характеристик АГ II степени был проведен на основе обследования 125
больных АГ, которые находились на лечении в Ивано-Франковском областном клиническом кардиологическом
диспансере. Изучали особенности течения АГ у больных с ≤ 3 – летним анамнезом антигипертензивной терапии
(60 человек) и у больных с ≥ 5-летним анамнезом такого же лечения (65 человек). Длительная антигипертензивная
терапия, кроме способности контролировать гипертензию, может вызвать и негативные эффекты, в частности ухудшение упруго-эластических свойств артерий и липидного спектра крови.
Ключевые слова: раннее сосудистое старение, атеросклероз, артериальная гипертензия, длительная антигипертензивная терапия.
Аnalysis of clinical and functional characteristics of hypertension second degree was determined based on survey
125 patients with hypertension who were treated in the Ivano-Frankivsk regional clinical cardiology clinic. We studied the
peculiarities of hypertension in patients with ≤ 3 – year history of antihypertensive therapy (60) and in patients with ≥ 5-year
history of the same treatment (65 people). Long-term antihypertensive therapy, but the ability to control hypertension, can
cause negative effects, which are based is worsening elastic-elastic properties of arteries and blood lipid spectrum.
Key words: early vascular aging, atherosclerosis, hypertension, prolonged antihypertensive therapy.
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Актуальність статті. Артеріальна гіпертензія (АГ) за визначенням експертів ВООЗ – це
постійне підвищення артеріального тиску систолічного та/чи діастолічного ≥ 140/90 мм.рт.ст. або
есенціальна (первинна) гіпертензія за МКХ-10]
є однією з найбільш поширених патологій серед
дорослого населення економічно розвинутих
країн і визнана неінфекційною епідемією ХХ–
ХХІ століття. Число хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) в Україні перевищує 12 млн осіб,
що складає 32,2% (2011) [2, 3]. Поширеність АГ
серед хвороб серцево-судинної системи у дорослих (18 років і більше) становить 46,8%, тобто
майже половина кардіологічних хворих має АГ.
На підставі 10 – річного терміну реалізації «Програми профілактики й лікування артеріальної
гіпертензії в Україні» встановлено, що поширеність АГ збільшилась у 1,9 раза і становить
у сільській популяції 36,3%, а в міській 29,6%.
Важливим є й те, що впродовж терміну реалізації
Програми вірогідно збільшилася кількість хворих на АГ з трьома і більше чинниками ризику
– із 52,1 до 60,5% [4]. Для попередження фатальних уражень органів-мішеней, серцево-судинних
ускладнень та покращення якості життя першочергово необхідно домогтися зниження артеріального тиску до цільового рівня [≤140/90 мм
рт. ст., а у хворих із супутнім цукровим діабетом
– до ≤130/80 мм рт. ст.].
Недостатньо ефективний контроль АТ у хворих з артеріальною гіпертензією АТ пов’язують
із наступним: пацієнт-залежні причини [поліморбідність, низька прихильність до лікування,
генетичні та фактори зовнішнього середовища];
препарат-залежні причини [монотерапія (ефективна лише у 48,4% пацієнтів), активація систем
контррегуляції АТ під впливом фармакотерапії];
лікар-залежні причини [непризначення достатньо «агресивних» доз, неналежне застосування
немедикаментозної терапії][2]. Важливою причиною неефективного контролю АТ є також
недооцінка одних чинників серцево-судинного
ризику й переоцінка інших. Це вимагає, з одного боку простих інструментальних методів
діагностики гіпертензії, налагодження ефективного лікування та попередження ускладнень.
З іншого боку необхідне більш глибоке розуміння механізмів розвитку серцево-судинного
ризику гіпертензії [4]. При цьому йдеться не
лише про традиційні чинники ризику серцевосудинних захворювань (артеріальна гіпертензія,
дисліпідемія, куріння, цукровий діабет, метаболічний синдром тощо), але й про нові чинники
глобального серцево – судинного ризику, зокрема про синдром раннього судинного старіння
(Early Vascular Aging – syndrome) [1]. Пошуки

причин виникнення даного синдрому серцевосудинного ризику можуть привести до розробки
нових ефективних засобів ангіо– та кардіопротекції [2].
Концепція раннього судинного старіння базується на дослідженні пружно – еластичних властивостей артерій, їх жорсткості, швидкості поширення пульсової хвилі, інтенсивності кальцинозу
судинної стінки, рівня в ній еластину і колагену
[5, 6, 8]. Таким чином захист серцево-судинної
системи повинен починатися з укріплення стінки артерій, гальмування інгібування її кальцієм,
втрат колагену, збільшення еластину [1, 7].
Постановка проблеми. Метою проведеного дослідження було підвищення якості ранньої
діагностики розвитку атеросклерозу коронарних
артерій у хворих на АГ із супутньою хронічною
ІХС (стабільна стенокардія), які тривалий час
отримували антигіпертензивну терапію.
Постановка завдання. Під спостереженням було 125 хворих на артеріальну гіпертензію
(АГ) ІІ ступеня із супутньою хронічною ІХС
(стабільна стенокардія), які рандомізовані в дві
групи: групу хворих із ≤ 3 – річним анамнезом
антигіпертензивної терапії (60 осіб) і групу хворих з ≥ 5-річним анамнезом такого ж лікування
(65 осіб). В якості базової антигіпертензивної
терапії використані: інгібітор АПФ еналаприл
(5-10 мг/добу), тіазидний діуретик (гіпотіазид
6,25-12,5мг/добу), блокатор кальцієвих каналів
(амлодипін 5-10 мг/добу), β-адреноблокатор (бісопролол 5-10 мг/добу) та статини (аторвастатин
10–40 мг/добу або розувастатин 10-20 мг/добу).
В дослідження не включали хворих з хронічним
обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ),
гострими формами ішемічної хвороби серця
(ІХС) (нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда), патологією шлунково-кишкового тракту, нирок, системи крові.
У обстежених хворих визначали систолічний, діастолічний та пульсовий артеріальний
тиск (САТ, ДАТ, ПАТ), індекс жорсткості аорти –
ІЖА [за відношенням ПАТ/УО мм.рт.ст./мл
(Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко, 2009)]; методом
доплерографії судин (загальної сонної артерії) встановлювали товщину інтимо-медійного
комплекса – ТІМК, пульсову систолічну швидкість кровоплину – ПСШК; ендотелійзалежну та
ендотелійнезалежну вазодилатацію – ЕЗВД (тест
з реактивною гіперемією Celermajer – Sorensa
(1992) у модифікації О.В. Іванової (1998)); імуноферментним методом досліджували в крові
рівень ендотеліну-1 (ЕТ-1). Досліджували також
ліпідний спектр крові (загальний холестерин,
бета-ліпопротеїни, ліпопротеїни низької та високої щільності, триацилгліцерини).
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Статистичну обробку результатів проводили
з використанням електронних чотирьохклітинних таблиць 2×2, статистичних програм SPSS
13.0. Окрім критерія t-Стюдента та величини «р»
обчислювали також відношення шансів (Odds
ratio, OR), 95% індекс конфіденційності (СІ),
редукцію абсолютного ризику (ARR) та число

пацієнтів, яких необхідно лікувати для попередження одного несприятливого наслідку (NNT).
Виклад основного матеріалу.
У табл. 1. представлені показники синдрому
судинного старіння у хворих, які отримували антигіпертензивну терапію ≤ 3 (n=60) і ≥ 5 років
(n=65).

Таблиця 1
Динаміка показників пружно-еластичних властивостей судинної стінки
та ендотеліальної дисфункції у хворих на АГ ІІ ступеня із супутньою хронічною ІХС,
які отримували антигіпертензивну терапію ≤ 3 та ≥ 5 років (M±m)
Показники

Тривалість антигіпертензивної терапії:

Здорові (n=20)

≤ 3 років (n=60)

≥ 5 років (n=65)

Значення пружно-еластичних властивостей артерій
Індекс жорсткості аорти,
мм рт. ст. /мл; ∆%,
р1/p2

0,6±0,03

0,91±0,04
+51,6
<0,001

0,97±0,02
+61,7
<0,05; <0,05

Пульсовий артеріальний тиск,
мм рт. ст.; ∆%,
р1/p2

45,2±2,26

60,69±3,03
+34,3
<0,001

62,77±3,1
+38,8
<0,05; <0,05

Товщина інтимо-медійного
комплексу, мм; ∆%,
р1/p2

0,80±0,02

0,87±0,01
+8,7
<0,05

0,99±0,02
+23,8
<0,05; <0,05

Пікова систолічна швидкість
кровоплину в спокої, см/с;
∆%, р1/p2

24,4±1,56

25,71±0,59
+12,8
<0,05

26,25±0,63
+15,1
<0,05; <0,05

Значення ендотеліальної дисфункції
Ендотелін-1, пг/мл;
∆%, р1/p2

6,98±1,70

16,71±3,38
+139,4
<0,05

20,40±3,36
+22,1
<0,05; <0,05

Ендотелійзалежна вазодилатація,%; ∆%, р1/p2

13,85±0,67

2,70±0,42
-80,5
<0,001

3,5±0,43
-74,7
<0,001; <0,05

Ендотелійнезалежна вазодилатація, %; ∆%, р1/p2

22,79±2,13

13,6±0,79
-40,3
<0,001

11,8±0,79
-48,2
<0,001; <0,05

Примітки: p1– достовірність різниці даних у порівнянні з здоровими людьми;
p2 – вірогідність різниці показників між тривалістю антигіпертензивної терапії ≤ 3 та ≥5 років
∆ – різниця показника у відсотках у порівнянні з величинами до лікування,%

З табл. 1. видно, що в обстежених хворих значення ІЖА і ТІМК у порівнянні із показниками
здорових людей суттєво збільшуються. У хворих з
3-річним стажем антигіпертензивної терапії ІЖА
збільшився на 51,6% (р<0,001), а у хворих з 5-річним стажем – на 61,7% (р<0,05). ПАТ збільшився,
відповідно, на 34,3% (р<0,001) і 38,8% (р<0,05), а
ТІМК – на 8,7% (р<0,05) та 23,8% (р<0,05).
ПСШК у обстежених хворих виявилась, відповідно, на 12,8% (р<0,05) і 15,1% (р<0,05) вищою, ніж у здорових людей.
Із плином тривалості антигіпертензивної
терапії зменшувалась ЕЗВД. На 80,5% ниж-

че норми вона виявилась у хворих із 3-річним
анамнезом антигіпертензивної терапії і майже
на 74,7% – у хворих із 5-річним анамнезом антигіпертензивної терапії (р<0,001). ЕНВД виявилася на 40,3% (р<0,001) нижче норми за 3-річної
тривалості антигіпертензивної терапії і на 48,2%
(р<0,001) – за 5-річного лікування гіпертензії
(табл.3). У обстежених хворих суттєво відрізнявся рівень ендотелінемії: при нормі 6,98±1,70
пг/мл він склав 16,71±3,38 пг/мл (р<0,05) у осіб
із 3 – річною тривалістю антигіпертензивної терапії і 20,40±3,36 пг/мл (р<0,05) – в осіб з 5 – річним анамнезом такого лікування (p<0,05).
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Таким чином, динаміка ЕЗВД, ЕНВД і рівня
ендотелінемії наочно демонструє, що із збільшенням тривалості лікування посилюється ендотеліальна дисфункція як важлива складова
синдрому судинного старіння. Очевидно, така
динаміка є результатом зниження утворення ендотелієм судин ендотелій – релаксуючого фактора (NO), яка з плином часу, незважаючи на застосування антигіпертензивних засобів, прогресує.
Така динаміка підтверджує ідею необхідності потенціювання тривалої антигіпертензивної терапії, що застосовується сьогодні згідно
рекомендацій ХІІ та ХІІІ Конгресу кардіологів
України (2011, 2012) та рекомендацій Європейського Товариства Кардіологів (2012).
Із наведених даних табл. 1 випливає, що в
умовах навіть ефективної тривалої антигіпертензивної терапії пружно – еластичні властивості артерій та ендотеліальна дисфункція, погіршуються внаслідок чого й розвивається синдром
судинного старіння.
Із метою з’ясування наявності / відсутності
зв’язку між ІЖА та іншими показниками синдрому

судинного старіння проведено кореляційний аналіз
за Pearson, результати якого виявились наступними.
У хворих із трьох – річним анамнезом базової антигіпертензивної терапії існує прямий сильний кореляційний зв’язок між ІЖА та ЕТ-1 (rxy=0,91±0,07;
р<0,001), прямий середньої сили між ІЖА і ПАТ
(rxy=0,65±0,25; р<0,01) і зворотний сильний між
ІЖА і ЕЗВД (rxy=-0,71±0,25; р<0,01). У хворих
з ≥ п’яти – річним анамнезом антигіпертензивної
терапії цей зв’язок утримується, а за деякими параметрами навіть посилюється. Так, наприклад, у
хворих з п’яти – річним анамнезом базової антигіпертензивної терапії коефіцієнт rxy між ІЖА і ПАТ
збільшився до 0,80±0,21 проти 0,71±0,25 (р<0,01)
у хворих з трьохрічним анамнезом антигіпертензивної терапії, що підтверджує висновок про прогресуюче зниження пружно – еластичних властивостей артерій, незважаючи на тривале ефективне
антигіпертензивне лікування хворих на АГ з точки
зору контролю цільового рівня АТ.
Аналіз показників ліпідного спектру крові у
хворих на АГ дав можливість з’ясувати наступне
(табл. 2.).

Таблиця 2
Показники ліпідного спектру крові у обстежених хворих на артеріальну гіпертензію
із супутньою хронічною ІХС з різною тривалістю антигіпертензивної терапії (M±m)
Показник,
од. виміру

Здорові
(n=20)

ЗХС,
ммоль/л;
Δ%; р

Хворі на АГ з тривалістю антигіпертензивної терапії:
≤ 3 років (n=60)

≥ 5 років (n=65)

4,2±0,15

5,3±0,18
<0,05

5,41±0,16
+2,1
<0,05

ТГ,
ммоль/л;
Δ%; р

0,88±0,12

1,36±0,14
<0,05

1,40±0,12
+2,9
<0,05

ХС ЛПВЩ,
ммоль/л;
Δ%

1,15±0,04

0,99±0,06
<0,001

0,98±0,04
-1,0
<0,05

ХС ЛПНЩ,
ммоль/л;
Δ%; р

2,5±0,22

3,40±0,23
<0,001

3,60±0,19
+5,9
<0,001

Примітки: p – достовірність різниці даних у порівнянні зі здоровими;
Δ – різниця показника у відсотках у порівнянні з величинами до лікування%.

У хворих обох груп значно підвищеними
в порівнянні зі здоровими особами виявились
рівні ЗХС і ТГ, вміст яких у сироватці крові у
хворих на АГ із тривалістю антигіпертензивної терапії до трьох років складав відповідно
5,30±0,18 ммоль/л і 1,36±0,14 ммоль/л р<0,05;
р<0,05),а у групі хворих на АГ з тривалістю антигіпертензивної терапії довше п’яти років вони
ще більше підвищувалися і склали, відповідно
5,41±0,16 ммоль/л і 1,40±0,12 ммоль/л (р<0,05;
р<0,05).

Вірогідно підвищеним був також рівень
атерогенної фракції ХС ЛПНЩ – до 3,40±0,23
ммоль/л у групі хворих із тривалістю антигіпертензивної терапії до трьох років і до
3,60±0,19 ммоль/л – у хворих із АГ з тривалістю антигіпертензивною терапією довше
п’яти років при 2,5±0,22 ммоль/л у здорових
(р<0,05).
Водночас у хворих на АГ з тривалістю антигіпертензивної терапії довше п’яти років констатовано значне зниження вмісту ХС ЛПВЩ:
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концентрація його в сироватці крові була рівною 0,98±0,04 ммоль/л, у здорових людей –
2,9±0,04 ммоль/л (р<0,05).
У хворих обох груп значно підвищеними в
порівнянні зі здоровими особами виявився показник індексації коронарного кальцію, у хворих
із тривалістю АГ до трьох років даний показник
складав відповідно 79,22±6,83 Од. (р<0,001),
а у групі хворих з тривалістю АГ довше п’яти
років – 367,48±64,60 ОД (р<0,001), проти
14,88±1,25 ОД у здорових людей .
При проведені кореляційного аналізу встановлений позитивний кореляційний зв’язок
середньої сили між CaScore – індексом і ЗХС
(rxy=+0,59; p<0,05) та CaScore – індексом і ХС
ЛПНЩ (rxy=+0,47; p<0,05). Це наводить на думку, що високий вміст атерогенних класів ліпідів

асоціюється зі зростанням індексу показника індексації коронарного кальцію.
Таким чином, зазначена динаміка показників ліпідного обміну (ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, ХС
ЛПВЩ), а також показник індексації коронарного кальцію погіршуються паралельно з подовженням тривалості антигіпертензивної терапії.
Висновки.
1. Синдром раннього судинного старіння розвивається і прогресує паралельно з дисліпідемією.
2. Існує кореляційний зв’язок між показниками EVA – синдрому (індекс жорсткості аорти,
швидкість поширення пульсової хвилі, ендотелін-1, ендотелійзалежна вазодилатація) та атерогенними ліпідами.
3. Тривала антигіпертензивна терапія (≥5 років)
може посилювати прогресування EVA – синдрому
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Вивчення умов праці та особливостей організації
медичної допомоги працівників основних професій
авіабудівних підприємств м. Києва
У статті представлено результати тематичного дослідження умов праці працівників основних професій авіаційної
промисловості України – Державного підприємства «Антонов» та Філії «Серійний завод «Антонов» (м. Київ), які працюють під впливом шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Вивчення і оцінка умов праці працівників основних професій авіабудівних підприємств проведена згідно з вимогами чинного законодавства-наказу
МОЗ України № 528 від 27.12.2001 року «Про затвердження Гігієнічної класифікації за показниками шкідливості та
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Визначені особливості надання медичної допомоги працівникам підприємств та проведено аналіз результатів періодичних медичних
оглядів працівників певних категорій.
Ключові слова: умови праці, виробниче середовище, небезпечні та шкідливі фактори, медична допомога.
В статье представлены результаты научного анализа условий труда работающих в условиях воздействия
вредных и опасных факторов производственной среды на предприятиях авиастроения Украины – ГТ «Антонов» и
Филиала «Серийный завод «Антонов» (г. Киев). Изучение и оценка условий труда работающих основних профессий
проведена с учетом требований приказа МОЗ України № 528 від 27.12.2001года «Про утверждение Гигиенической
классификации по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Определены особенности оказания медицинской помощи работающим изучаемых
предприятий и проведен анализ результатов периодических медицинских осмотров.
Ключевые слова: условия труда, производственная среда, вредные и опасные факторы, медицинская помощь.
The article presents the results of a scientific analyse of working conditions of workers under the impact of harmful and
hazardous environment factors on aircraft manufacturing enterprises of Ukraine – GT «Antonov» and its branch «Serial Plant»
Antonov»(Kiev). Study and evaluation of working conditions of main professions was done with regard to the requirements
of the order of Ministry of Health of Ukraine № 528 dated 27.12.2001 «On approval of hygienic classification under the index
of hazards and risks in the working environment, and the difficulty of work process.» This article points out main features
of health service given to the workers of the abovemantioned companies and analyze the results of periodical medical
examinations.
Key words: conditions, working environment, harmful and dangerous factors, medicaid.

Вступ. Європейський вектор розвитку вимагає від нашої держави відповідне дотримання вимог Конвенцій МОП, директив ЄС щодо захисту
здоров’я та психічного стану працівників під час
виконання професійної діяльності [6, с. 4; 7, с. 3].
Зазначені принципи збереження здоров’я
працюючих покладені у рамочну директиву ЕС
по медицині та охороні праці, яка діє з 1989
року і доповнена 23 директивами по окремих
факторах. Директива 89/391/ЕЕС запроваджує
принципи мінімізації професійних ризиків, розробку профілактичних заходів і проведення профілактичних медичних оглядів працівників, покращення умов праці працівників підприємств з
шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища.
Зміна форм власності в державі негативно
позначилася на якості та повноті заходів з охорони праці, виконанні гігієнічних нормативів,
впровадженні серед працюючих колективних
та індивідуальних засобів захисту, що сприяло
зростанню виробничого травматизму, нещасних
випадків на виробництві, розвитку професійних
захворювань.

Ситуація з професійними захворюваннями в
Україні залишається нестабільною: щорічно реєструється від 4,0–4,5 випадків професійних захворювань у розрахунку на 10 тисяч працівників.
За таких обставин погіршення стану здоров’я
працездатного населення України призведе до
кадрового колапсу в державі [2, с. 3; 4, с. 20–24].
Економічні збитки України щодо забезпечення соціальних виплат громадянам внаслідок професійних захворювань та виробничого
травматизму сягають мільярди гривень щорічно
[1, с. 4–6 ]. Через загальну захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, хронічні форми захворювань та інвалідність постраждалих
економіка безповоротно втрачає кваліфікований
трудовий потенціал і мільярди коштів держбюджету [3, с. 54–58; 5, с. 77–107].
Такий стан справ значною мірою спричинений тим, що соціально-економічні зміни,
які відбуваються в країни, не супроводжується
комплексним підходом до збереження здоров’я
працюючого населення, належним управлінням
охороною праці, підвищенням якості механізму
регулювання економічних і правових відносин,
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соціальним діалогом між профспілками, роботодавцями та робітником. Небезпечні умови праці
залишаються одним із головних чинників високого рівня передчасної смертності працездатного населення України.
Мета дослідження – Вивчення умов праці
та особливостей організації медичної допомоги працівників основних професій авіабудівних
підприємств м. Києва.
Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведені на підприємствах авіабудівної галузі України – Державного підприємства
«Антонов» та Філії «Серійний завод «Антонов».
Аналіз результатів проведення дослідження
метеорологічних факторів, вібрації, шумового
навантаження та інфразвуку був здійснений в
2013 році спільно з санітарно-гігієнічною лабораторією Філії «Серійний завод «Антонов» та
Державною санітарно-епідеміологічною станцією. Вивчення показників умов праці та оцінка
класу небезпечності проведено згідно ГН 3.3.53.3.8;6.6.1-083-2001 року. Оцінка результатів періодичних медичних оглядів здійснена на підставі даних обробки звітних бланків «Оперативної
інформації», «Заключних актів за результатами
періодичного медичного огляду», представлених МСЧ підприємств. Визначені особливості

надання медичної допомоги працівникам підприємств. Дослідження проведено в динаміці
впродовж 2009-2013 років.
Результати досліджень та їх обговорення. В якості об’єкта спостереження нами було
досліджено підприємства авіабудівної галузі –
ДП «Антонов» та Філія «Серійний завод «Антонов», які з 2012 року увійшли до єдиного авіабудівного концерну. Загальна кількість працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних
виробничих факторів становить біля 3000 робітників. Основними професіями на підприємствах
являються складальник-клепальник, слюсарскладальник, штампувальник.
Технологічний процес з будівництва літальних апаратів виконується переважно в цехах підприємства Філії «Серійний завод «Антонов» і
передбачає виконання основних операцій-складання та клепання, у процесі яких окремі готові
деталі з’єднуються у відповідні вузли літака та
здійснюється клепання ручним способом шляхом
заклепування та розклепування із застосуванням
пневматичних ручних інструментів: молотків типу
КМП-24, КМП-23, КМП-14, КМП-13 та пневмодрелей – свердлильних машин. Санітарно-гігієнічна характеристика робочих місць представників
основних професій представлена в табл. 1.

Санітарно-гігієнічна характеристика робочих місць
представників основних професій авіабудівних підприємств
Професія
(цех, дільниця)

1. Складальник-клепальник

2. Штампувальник
(дільниця штамповки)

Фактори
виробничого
середовища

Фактичні
показники

ГДК, ГДР

Температура

13,4°С

17-23°С

Вологість

67%

75%

Швидкість руху
повітря

<0,3 м/с

0,2-0,4 м/с

Силікат вмісний
пил, алюмосилікат

4,53 мг/м3

Скловолокно

4,28 мг/м

Вібрація корегований рівень

110,9 дБ

Еквівалентний
рівень

104,2 дБ

Шум

Таблиця 1

Оцінка умов праці
за ГКП №528-2001р
(клас небезпеки)

3.1

2,0 мг/м3

3

112 дБ

2

94 дБА

80 дБА

3.2

Температура

23°С

18-27°С

Вологість

57%

75%

Швидкість руху
повітря

<0,3 м/с

0,2-0,4 м/с

Шум

94 дБА

80 дБА

3
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3. Слюсар-складальник
літальних апаратів

Температура

13,4°С

17-23°С

Вологість

66%

75%

Швидкість руху
повітря

<0,3 м/с

0,3 м/с

Вібрація корегований рівень

110,9 дБ

112 дБ

Еквівалентний
рівень

104,2 дБ

Шум

94 дБА

80 дБА

3.2

Силікатвмісний
пил,алюмосилікати

4,95 мг/м3

2,0 мг/м3

3

Скловолокно

4,94 мг/м3

2,0 мг/м3

3

3.1

2

Основний технологічний процес ручного клепання передбачає участь працівників, як складальників-клепальників, так і слюсарів-складальників. Особливостями технологічного процесу
в складальних цехах являється виконання робіт
на висоті, з перебуванням працівників у незручній позі. Організація трудового процесу в складальних цехах передбачає чергування виконання
робочих операцій з підтримкою та клепальним
молотком. Аналіз результатів проведення дослі-

дження шумового навантаження та інфразвуку
визначив, що на робочому місці складальникаклепальника, штампувальника, слюсара-складальника реєструється постійний шум, рівень
якого перевищував ГДР на 14 дБА. За цим показником умови праці робітників основних професій
відносяться до класу небезпеки-3.2, відповідно до
ГН 3.3.5-3.3.8;6.6.1-083-2001 року. Характеристика виробничого шуму на робочих місцях працівників основних професій представлено в таб. 2.

Таблиця 2
Характеристика виробничого шуму на робочих місцях працівників основних професій
Філії «Серійний завод «Антонов»
Назва виробничої ділянки
1. Слюсар-складальник
літальних апаратів:
– пневмомолоток КМП-24
№18-020
– пнемодрель СМ21-9-2500
– пневмодрель СМ21-6-12000
– фон цеху
2. Складальник -клепальник:
– пневмомолоток
КМП-24 № 18-020
– пнемодрель СМ21-9-2500
– пневмодрель СМ21-6-12000
– фон цеху
3. Штампувальник:
– прес
– фон цеху

Рівень
шуму
на ділянці

Час дії,
хвилин

Поправка

Різниця

100

103

6,7

93,3

82
83
68

69
139
116

8,4
5,4
6,2

73,6
79,6
61,8

100
82
83
68

103
43
162
115

6,7
10,4
4,8
6,2

94,5
74,5

375
72

1,0
8,2

На робочих місцях складальника-клепальника
та слюсаря-складальника реєструється локальна
вібрація, рівень якої не перевищував допустимий.
Робочі місця працівників основних професій за
фактором вібрації відносяться до класу – 2 відповідно до ДСН 3.3.6.039-99, ГКТ № 4137-86.
При оцінки проведення досліджень факторів
мікроклімату визначено, що робочі місця праців-

Енергетичне
сумування

Еквівалентний
рівень

93,5

94

93,3
71,6
80,2
61,8

93,5

94

93,5
66,3

93,5

94

ників основних професій належать за критеріями ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» до категорії робіт
середньої важкості 2 а, холодний період року.
Відповідно до ГКТ №4137-86 умови праці слюсаря-складальника, складальника-клепальника
відносять до класу небезпеки 3.1. На робочому
місці штампувальника показники досліджень
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метеорологічних факторів не перевищують допустимі величини – категорія робіт-2а, теплий
період року, що дозволяє віднести їх до класу – 2.
Проведені дослідження повітря робочої зони
робочих місць слюсара-складальника та складальника-клепальника встановили, що концентрація
силікатвмісного пилу коливається від 4,94 до
5,28 мг/м3, і перевищує ГДК (2,0 мг/м3), згідно
ГОСТ 12.1.005-88, список 4617-88, ГКТ №4137-86,
що дозволяє віднести умови праці працівників
зазначених професій до класу небезпеки-3.2.
Система надання медичної допомоги працівникам підприємства являється типовою для
медицини праці в Україні. На території підприємств функціонує МСЧ закритого типу, яка після об’єднання підприємств здійснює надання
медичної та спеціалізованої профпатологічної
допомоги. Завдяки збереженню цехової служби,
МСЧ проводить медичні огляди працівникам та
динамічне спостереження диспансерних груп
ризику. При підозрі у працівника професійної
патології лікар-профпатолог МСЧ направляє
працівника до Міського центру профпатології
м. Києва та головного спеціаліста з професійної
патології. МСЧ знаходиться на території підприємства і утримується за рахунок підприємства.
Аналіз заключних актів за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників показав, що впродовж 2010-2012 років загальна кількість працівників, які підпадають під
дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу зросла
з – 2566 осіб у 2010 р до 2784 працівників у 2012
році. За даними медичного огляду 2010 року, з
2556 працюючих: 719 працівників (28,0%) – знаходяться під дією хімічних речовин, 701 працівник (27,3%) під дією шуму, 364 працівника
(13,8%) під дією вібрації тощо.
Слід відмітити, що важкість праці, як професійний фактор, відмічається тільки у 10,5% робітників, хоча кількість працівників, які працюють в
умовах впливу шуму і вібрації і використовують
пневмоінструменти під час роботи становить
1065 працівників (41,1%). Звертає на себе увагу
той факт, що кількість працюючих на підприємствах працівників пенсійного віку становить
22,5% осіб. Загальна кількість працівників зі стажем роботи більше 10 років в умовах дії шкідливих та небезпечних умовах праці складає 73,2%.
При аналізі заключних актів (2010 р) за результатами проведення періодичних медичних
оглядів кількість працівників з підозрою на професійні захворювання було виявлено 46 осіб, фактично встановлено професійних захворювань – 2.
Звертає на себе увагу низький рівень виявленої загальної захворюваності серед працівників

зі стажем роботи більше 10 років та зростання кількості працівників поставлених на диспансерний нагляд. Так, кількість працівників,
які перебували на диспансерному нагляді
у 2010 році становила 51,7% від загальної кількості працівників, у 2012 році – 67, 2%.
Висновки.
1. Аналіз результатів вивчення умов праці
працівників основних професій авіабудівних
підприємств м. Києва визначив, що на робочих
місцях складальника-клепальника, штампувальника та слюсара-складальника реєструється постійний шум, рівень якого перевищував ГДР на
14 дБА (клас небезпечності-3.2). Робочі місця
робітників за результатами проведення дослідження вібрації відносяться до класу – 2.
2. При оцінки досліджень метеорологічних
факторів визначено, що робочі місця працівників основних професій належать за критеріями
ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» до категорії робіт
середньої важкості 2 а, холодний період року.
Відповідно до ГКТ №4137-86 умови праці слюсаря-складальника, складальника-клепальника
відносять до класу небезпеки 3.1. На робочому
місці штампувальника показники досліджень
метеорологічних факторів не перевищують допустимі величини – категорія робіт-2а, теплий
період року, що дозволяє віднести їх до 2 класу –
допустимі умови праці.
3. Проведені дослідження повітря робочої
зони робочих місць працівників основних професій визначили, що концентрація силікатвмісного
пилу на робочих місцях слюсара-складальника
та складальника-клепальника коливається від
4,94 до 5,28 мг/м3, і перевищує ГДК (2,0 мг/м3),
що дозволяє віднести умови праці працівників
зазначених професій до класу небезпеки-3.2.
4. Медична допомога працівникам підприємств надається лікарями МСЧ, розташованої
на території підприємства. В МСЧ проводяться
профілактичні медичні огляди, якими охоплено
100% працюючих і здійснюється диспансеризація за результатами медичних оглядів.
5. При аналізі заключних актів за результатами проведення періодичних медичних оглядів
працівників виявлено, що 73,2% від загальної
кількості працівників мають стаж роботи в умовах впливу шкідливих та небезпечних умовах
праці більше 10 років, 22,5% працівників мають
пенсійний вік і 1,71% працюючих становлять
особи віком до 21 року. Аналіз порівняння результатів медичних оглядів за 2010 і 2012 роки
свідчить про тенденцію зростання кількості
працівників віднесених до диспансерних груп
ризику на фоні низьких показників діагностики
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вперше виявлених загальних захворювань. Так,
кількість працівників, які перебували на диспансерному нагляді у 2010 році становила – 51,7%,
у 2012 році зазначені показники зросли вже до
67,2%, що говорить про відсутність своєчасної
ранньої діагностики загальних і виробничо обумовлених захворювань та переведенням початкових форм, як загальної патології, так і виробничо обумовленої патології в хронічні форми.
6. Заходи профілактики та попередження
профзахворювань на підприємстві розробляються щорічно, однак не завжди виконуються роботодавцями: не виділяються кошти на санаторнокурортне лікування працівників, своєчасно не
відсторонюються від роботи зі шкідливими факторами виробничого середовища працівники,

які підлягають переведенню на роботи без впливу шкідливих факторів, затримуються терміни
складання санітарно-гігієнічних характеристик
умов праці працівників з підозрою на професійні захворювання .
7. Для покращення умов праці працівників
основних професій підприємств авіабудування
рекомендується: поліпшити умови праці працівників основних професій за рахунок зменшення
рівня шкідливих факторів виробничого середовища, досягнення показників і рівнів меж ГДР та
ГДК; внесенням до протоколів атестацій робочих
місць слюсара-складальника та складальникаклепальника факторів важкості і напруженості
трудового процесу з обов’язковим включенням
їх до відповідних державних стандартів.
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Ефективність урсодезоксихолевої кислоти
при медикаментозно-індукованому ураженні печінки
у хворих на хронічний лімфолейкоз
У статті обґрунтовано і доведено ефективність використання препарату урсодезоксихолевої кислоти в лікуванні медикаментозно-індукованого ураження печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз. Застосування препарату
урсодезоксихолевої кислоти прискорює нормалізацію клінічних проявів захворювання, нормалізацію біохімічних показників функціонального стану печінки та маркерів метаболічної інтоксикації. Стійкий клінічний ефект, досягнутий
у більшості хворих, позитивна динаміка лабораторних показників дають можливість рекомендувати використання
урсодезоксихолевої кислоти як з лікувальною, так і з профілактичною метою медикаментозно-індукованого ураження печінки при використанні хіміотерапії у хворих на хронічний лімфолейкоз.
Ключові слова: хронічний лімфолейкоз, медикаментозно-індуковані ураження печінки, хіміотерапія,
урсодезоксихолева кислота.
В статье обоснована и доказана эффективность использования препарата урсодезоксихолевой кислоты в лечении лекарственно-индуцированного поражения печени у больных хроническим лимфолейкозом. Применение
препарата урсодезоксихолевой кислоты ускоряет нормализацию клинических проявлений заболевания, нормализацию биохимических показателей функционального состояния печени и маркеров метаболической интоксикации.
Стойкий клинический эффект, достигнутый в большинства больных, положительная динамика лабораторных показателей позволяют рекомендовать использование урсодезоксихолевой кислоты как с лечебной, так и с профилактической целью лекарственно-индуцированного поражения печени при использовании химиотерапии у больных
хроническим лимфолейкозом.
Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, лекарственно-индуцированные поражения печени, химиотерапия, урсодезоксихолевая кислота.
This article was proved efficiency of drug ursodeoxycholic acid in the treatment of drug-induced liver disease in patients
with chronic lymphocytic leukemia. Use of the drug ursodeoxycholic acid accelerates the normalization of the clinical
manifestations of the disease, normalization of biochemical parameters of the functional state of the liver and markers of
metabolic intoxication. Sustained clinical effect achieved in most patients, the positive dynamics of laboratory parameters
make it possible to recommend the use of ursodeoxycholic acid as a therapeutic and prophylactic drug-induced liver disease
when using chemotherapy in patients with chronic lymphocytic leukemia.
Key words: chronic lymphocytic leukemia, drug-induced liver disease, chemotherapy, ursodeoxycholic acid.

Постановка проблеми і аналіз останніх
досліджень. У світі спостерігається зростання
кількості хворих з алкогольними, вірусними,
токсичними і медикаментозними ураженнями
печінки [3, с. 95–97]. Особливо збільшується
частота токсичних уражень печінки внаслідок
застосування медикаментозних препаратів, захворюваність на які за даними різних авторів
становить від 0,7 до 20% [4, с. 2-9, 5, с. 2–7].
Особливої уваги заслуговують медикаментозноіндуковані ураження печінки (МІУП) у хворих
на хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ) та інші гемобластози, адже засоби протипухлинної терапії
займають провідні позиції по частоті і важкості викликаних ними гепатотоксичних реакцій
[8, с. 38-48]. Використання протипухлинних
препаратів у 40-50% випадків супроводжується
розвитком гепатотоксичних реакцій, адже печін-

ці належить основна роль в біотрансформації ліків [6, с. 325–329].
Пацієнти онкологічного профілю становлять
особливий контингент хворих, що зумовлено
кількома факторами: токсичною дією хіміотерапії; глибокою імуносупресією, зумовленою
як самою пухлиною, так і лікуванням; часто
– неадекватним трактуванням клінічної симптоматики і рівнів клініко-лабораторних показників на фоні інфікування вірусами гепатитів
[6, с. 325-329]. У більшості випадків медикаментозних уражень печінки достатньо відміни
препарату, який був причиною їх виникнення.
Але, у випадку застосування хіміотерапії (ХТ)
у онкогематологічних хворих, відміна гепатотоксичного препарату несе безпосередню або
відтерміновану загрозу для життя пацієнта
[7, с. 10–21].
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Все це диктує необхідність цілеспрямованого виявлення та етіологічного розшифрування
уражень печінки при ХЛЛ, а також додаткових
мір захисту печінки та її ефективного патогенетичного лікування.
Мета роботи. Оцінити вплив урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) на основні клініко-біохімічні показники печінки та маркери метаболічної
інтоксикації при медикаментозно-індукованих
ураженнях печінки у хворих на ХЛЛ на фоні ХТ.
Матеріал та методи. В клінічне дослідження
включено 32 хворих з холестатичним типом МІУП,
що розвинулося на фоні ХТ ХЛЛ. Пацієнти знаходилися на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної
лікарні. Серед них було 20 (62,5%) чоловіків та 12
(37,5%) жінок віком від 38 до 64 років. Середній
вік хворих становив (53,4±2,62) роки. Діагноз ХЛЛ
був верифікований згідно клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим зі спеціальності
«Гематологія», затверджених наказом МОЗ України
№ 647 від 30.07.2010 року. Діагноз МІУП був
встановлений у відповідності до стандартизованих протоколів діагностики та лікування хвороб
органів травлення (наказ МОЗ України № 271 від
13.06.2005р.) на підставі даних анамнезу, результатів клінічного та біохімічного досліджень, а також
даних ультразвукового обстеження органів черевної
порожнини. Негативні результати досліджень скринінгових маркерів вірусних гепатитів дозволили виключити вірусний генез захворювання.
Методом простого випадкового вибору пацієнтів розподілили на дві групи: основна – 18 хворих, що отримували препарат УДХК з розрахунку
10 мг на 1 кг маси тіла на добу у складі традиційної базової терапії; контрольна – 14 хворих, що

отримували тільки базове лікування. Тривалість
лікування склала 1,5 місяці. Динаміка клінічних проявів оцінювалась до лікування та через
1,5 місяці від початку терапії. Проводилися загально-клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження. В крові визначали вміст
білірубіну та його фракцій, загального білка,
активність аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), γ-глутамілтранспептидази (ГГТП),
тимолову пробу та протромбіновий індекс (ПІ).
Усім хворим проводили визначення концентрації «середньо– молекулярних пептидів», що токсично впливають на організм і є універсальними
маркерами метаболічної інтоксикації у хворих з
патологією печінки [2, с. 3-11]. Рівень молекул
середньої маси (МСМ) визначали за методом
Н.І. Габрієляна і співавторів [1, с. 38–42].
Статистичну обробку отриманих результатів проводили на персональному комп’ютері
з використанням комп’ютерної програми
STATISTIKA-6 і пакета статистичних функцій
програми «Microsoft Excel».
Отримані результати та їх обговорення.
До початку лікування МІУП хворі скаржилися
на загальну слабість, підвищену втомлюваність,
зниження апетиту, нудоту, метеоризм і відчуття важкості або біль в правому підребір’ї. При
об’єктивному обстеженні було виявлено гепатоспленомегалію, чутливість краю печінки при
пальпації, в деяких пацієнтів – помірну іктеричність склер та субіктеричність шкіри. Через 1,5
місяці від початку лікування у пацієнтів обох груп
спостерігалося регресування об’єктивної клінічної симптоматики, але більш виражене воно було
у хворих, яким призначали УДХК (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка клінічних проявів захворювання у хворих основної та контрольної групи
Скарги
Зниження апетиту
Диспепсичний синдром
Астено-вегетативний
синдром
Важкість у правому
підребер’ї
Больовий синдром
Гепатомегалія
Спленомегалія
Субіктеричність шкіри
та слизових
Жовтяниця
Свербіж шкіри

Основна група (n=18)
До лікування
Після лікування
11 (61,11%)
3 (16,67%)**

Контрольна група (n=14)
До лікування
Після лікування
8 (57,14%)
4 (28,57%)

10 (55,56%)

1 (5,56%)**

8 (57,14%)

3 (21,43%)

11 (61,11%)

3 (16,67%)**

8 (57,14%)

4 (28,57%)

8 (44,44%)

2 (11,11%)*

6 (42,86%)

3 (21,43%)

4 (22,22%)
11 (61,11%)
11 (61,11%)

–
6 (33,33%)
6 (33,33%)

3 (21,43%)
9 (64,29%)
8 (57,14%)

2 (14,29%)
6 (42,86%)
6 (42,86%)

10 (55,56%)

2 (11,11%)*

7 (50%)

3 (21,43%)

6 (33,33%)
4 (22,22%)

–
–

4 (28,57%)
3 (21,43%)

2 (14,29%)
1 (7,14%)

Примітки: 1. Вказаний відсоток до загальної кількості осіб в групі.
2. Вірогідність різниці середніх значень до та після лікування: * - р<0,05, ** - р<0,01.
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При оцінці динаміки лабораторних показників
звертають на себе увагу позитивні зміни біохімічних маркерів у пацієнтів обох груп. Зниження
цитолітичного синдрому проявлялося зниженням
активності сироваткових трансаміназ. Так, у хворих основної групи, які отримувалиУДХК, концентрація АлАТ знизилася на 20,83% – з (0,72±0,04)
до (0,57±0,03) ммоль/л (p<0,01), а під впливом базової терапії – на 10% – з (0,7±0,03) до (0,63±0,01)
ммоль/л (p<0,05). Показник АсАТ у хворих, що
отримували комплексну терапію, зменшився на
19,67% – з (0,61±0,03) до (0,49±0,03) ммоль/л
(p<0,05), а під дією базової терапії – на 13,56% – з
(0,59±0,04) до (0,51±0,04) ммоль/л (p>0,05).
Додавання до базової терапії УДХК найбільшою мірою сприяло ліквідації синдрому холестазу.
Рівень загального білірубіну у пацієнтів основної
групи знизився відносно початкового показника
на 44,92%, досягнувши (20,6±1,5) мкмоль/л. Концентрація ГГТП знизилась відносно вихідного
значення в середньому в 1,7 рази (р<0,001), а лужної фосфатази – в 1,9 рази (р<0,001). У пацієнтів
контрольної групи рівень загального білірубіну
знизився відносно вихідного значення на 23,45%
(р<0,01) та склав після завершення лікування базовою терапією 28,4±1,6 мкмоль/л, що в середньому
в 1,8 рази вище норми (р<0,001) та в 1,4 рази вище

показника основної групи хворих (р<0,05). Концентрація ГГТП знизилась в середньому в 1,2 рази,
а лужної фосфатази – в 1,4 рази відносно показників до лікування (для обох р<0,001), але залишалася вище аналогічних показників групи хворих, які
отримували УДХК.
Застосування УДХК сприяло зниженню тимолової проби на 21,31% (р<0,01) від вихідного
рівня, досягнувши (4,8±0,38) од в порівнянні з
(6,1±0,03) од до проведеного лікування. Зменшення мезенхімально-запального синдрому у
хворих контрольної групи проявлялося зниженням тимолової проби на 11,67% (р<0,01), що в
той же час в 1,5 рази перевищувало значення
норми (р<0,001) та в 1,1 рази аналогічне значення у хворих основної групи (р>0,05). Після курсу
терапії із застосуванням УДХК рівень загального білка зріс до (69,6±1,3) г/л (р>0,05), що було
незначно вищим, ніж у групі з базовою терапією,
де рівень загального білка зріс до (68,2±1,6) г/л.
Слід відмітити, що після проведеного лікування
ПІ зріс у хворих основної групи на 1,94%, а у
хворих контрольної групи – на 1,21% (для обох
груп р>0,05). Отже, тенденція до нормалізації функціональних проб печінки була суттєво
більш виражена у хворих основної групи в порівнянні з контрольною групою.

Таблиця 2
Динаміка біохімічних показників функціонального стану печінки та маркерів
метаболічної інтоксикації у хворих основної та контрольної групи
Біохімічні
показники

Здорові (n=15)

Білірубін загальний,
мкмоль/л
Білірубін прямий,
мкмоль/л

15,7±0,95
3,96±0,16

Основна група (n=18)
До
Після
лікування
лікування
37,4±2,1
20,6±1,5***•
р<0,001
12,5±1,2
р<0,05; Δ-44,92
р<0,001

АСТ, ммоль/л год

0,38±0,02

0,61±0,03
р<0,001

5,4±0,4***•

АЛТ, ммоль/л год

0,41±0,03

р<0,01; Δ-56,8

ГГТП, ммоль/л год

3,27±0,16

0,72±0,04
р<0,001
8,5±0,11
р<0,001
3115±125
р<0,001
6,1±0,03
р<0,001
67,5±1,15
р<0,05
82,5±2,14
р>0,05
0,38±0,02
р<0,001

ЛФ, нмоль/с•год

1174±114,5

Тимолова проба, од

3,64±0,18

Загальний білок, г/л

74,37±2,43

ПІ, %

86,21±2,79

МСМ, ум.од.

0,23±0,021

0,49±0,03*
р<0,01; Δ-19,67

Контрольна група (n=14)
До
Після
лікування
лікування
37,1±2,2
28,4±1,6**
р<0,001
12,3±1,1
р<0,001;
р<0,001
Δ-23,45
8,2±0,24**
0,59±0,04
р<0,001;
р<0,001
Δ-33,33
0,7±0,03
р<0,001
8,35±0,1
р<0,001
3005±105
р<0,001
6,0±0,05
р<0,001

0,57±0,03**
р<0,01; Δ-20,83
5,1 ±0,24***•
р<0,001; Δ-40,0 67,4±2,1 р<0,05
1650±145***•
82,6±2,54
р<0,05; Δ-47,03
р>0,05
4,8 ±0,38**
0,37±0,02
р<0,05; Δ-21,31
р<0,001

0,51±0,04
р<0,01; Δ-13,56
0,63±0,01*
р<0,001; Δ-10
6,96±0,12***
р<0,001;
Δ-16,65
2120±154***
р<0,001;
Δ-29,45

Примітки: р – вірогідність змін стосовно показників контрольної групи; вірогідність різниці порівняно з показниками
до лікування: *– р<0,05, **– р<0,01, *** – р<0,001, • – вірогідність різниці показників після лікування із включенням базової
терапії та УДХК (р<0,05)
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Рівень середньомолекулярних пептидів у
крові, як показника «синдрому метаболічної
інтоксикації», знизився після лікування у хворих обох груп. Під впливом УДХК концентрація
МСМ зменшилася з (0,38±0,02) до (0,321±0,015)
ум. од. (p < 0,05). Водночас, під впливом базової
терапії концентрація МСМ знизилася дещо меншою мірою – з (0,37±0,02) до (0,355±0,03) ум.
од. (p>0,05). Отже, встановлено, що в групі хворих, які в комплексі лікування додатково отримували УДХК, спостерігалась чітко виражена

позитивна динаміка показників метаболічного
гомеостазу.
Висновки. Результати проведених досліджень
показали, що призначення препарату УДХК значно
збільшує терапевтичний ефект базового лікування
у хворих на МІУП при ХЛЛ. На фоні вживання
препарату зменшилася вираженість клінічних проявів патології, нормалізувалися біохімічні показники крові та маркери метаболічної інтоксикації.
Побічних ефектів при застосуванні препарату не
виявлено, всі хворі добре переносили лікування.
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Аспекти прогнозування септичних ускладнень
при ендопротезуванні колінних суглобів
у хворих на ревматоїдний артрит
Проаналізовані клініко-лабораторні дані 113 хворих з ревматоїдними артритом, яким було виконано 140 операцій ендопротезування колінних суглобів. Встановлено, що в більшості випадків спостерігаються серологічні порущення, які свідчать про активність запальних механізмів та їх зв’язок з мікробною контамінацією. Майже у 50% хворих спостерігаласть мікробна контамінації кістки в ділянці імплантації ендопротезу, але при застосуванні адекватних
профілактичних заходів вона не супроводжується критичним підвищенням ризику виникнення септичного процесу
в ділянці ендопротезу.
Ключові слова: ендопротезування колінного суглоба, ревматоїдний артрит.
Проанализированы клинико-лабораторные данные 113 больных с ревматоидным артритом, которым было
выполнено 140 операций эндопротезирования коленных суставов. Установлено, что в большинстве случаев наблюдаются серологические нарушения, которые свидетельствуют об активности воспалительных механизмов и их связи с микробной контаминацией. Почти у половины больных наблюдается микробная контаминация костной ткани в
области имплантации эндопротеза, однако при использовании адекватных профилактических мероприятий она не
сопровождается критическим повышением риска развития септического процесса в зоне эндопротеза.
Ключевые слова: эндопротезирование коленного сустава, ревматоидный артрит.
Were studied clinical and microbiological data and serological markers of 113 patients with rheumatoid arthritis by
which 140 total knee joints replacement were executed. It is established violations of serological markers which testify to
activity of inflammatory mechanisms and their communication with a microbic kontamination are observed in most cases.
Almost at a half of patients the microbic kontamination of a bone tissue in the field of implantation of an endoprosthesis is
observed, however when using adequate prophylactic events it isn’t followed by critical increase of risk of development of
septic process in operation area.
Key words: endoprosthesis replacement of a knee joint, rheumatoid arthritis.

Вcтуп (актуальність). Ревматоїдний артрит
(РА), розповсюдженість якого в різних країнах
становить від 0,8 до 5%, є складною проблемою
артрології та ревматології [1–3, 7, 10, 14]. Проградієнтний перебіг РА з ураженням найбільш

працездатного населення, високий рівень інвалідності обумовлюють важливе медичне і соціальне значення цієї проблеми [1, 2, 6].
Ураження колінних суглобів (КС) при РА
спостерігається в 70–74% випадків і є найбільш

100

Медичний форум

♦

поширеною причиною втрати працездатності
внаслідок ураження рухового апарату у пацієнтів з цим тяжким прогресуючим захворюванням
[3, 4, 8]. На жаль, сучасна консервативна терапія
не може повністю вирішити проблему лікування
пацієнтів з ревматоїдними ураженнями колінних
суглобів і хірургічне втручання часто залишається єдиною можливістю поліпшити функцію
суглоба [3, 6, 7, 10, 11], а своєчасно проведені
операції дозволяють зберегти функцію кінцівок [4, 12]. На пізніх стадіях захворювання
найбільш ефективним методом хірургічного
лікування ревматоїдних уражень колінного суглоба є ендопротезування [4, 5, 6, 14]. Але при
оперативних втручаннях на суглобах у хворих
з РА ризик виникненя ускладнень септичного
характеру у 1,5–2 рази вищий, ніж у хворих з
дегенеративно-дистрофічними ураженнями суглобів, що пов’язують з порушенням імунітету
організму внаслідок впливу основного процесу та прийому антиревматоїдних препаратів
[6, 8, 10–12, 14–16]. За даними літератури, розвиток клінічних явищ глибокої інфекції після
ендопротезування колінного суглоба у хворих
на РА спостерігається в 3–8% випадків [8, 9, 14].
Питання прогнозування септичних ускладнень
та впливу доопераційної контамінації кісткової
тканини епіфізів стегнової та великогомілкової кісток на вірогідність розвитку септичних
ускладнень при ендопротезування КС у хворих з
РА залишається мало висвітленим, що спонукало нас до виконання роботи.
Мета роботи: з’ясувати вплив клінічних факторів, серологічних показників крові та контамінації
кісткової тканини епіфізів стегнової та великогомілкової кісток на вірогідність розвитку септичних
ускладнень у хворих на РА з ураженням КС.
Матеріал та методи. Нами проаналізовано
клініко-лабораторні дані 113 хворих, яким було
виконано 140 ТЕП колінних суглобів. 27 хворих
були з двобічним ураженням, тому оперативні
втручання були виконані з обох сторін. Вік пацієнтів коливався від 18 до 77 років та у середньому складав 45,1+1,1 років. Серед прооперованих
хворих жінок було у 4 рази більше ніж, чоловіків, що співпадає з даними літератури. Стадію
захворювання визначали згідно класифікації
Є.Т. Скляренко та В.І. Стецули, 1969 р. Згідно з
даною класифікацією, третя стадія захворювання відмічалась у 7 хворих, у всіх інших випадках
була друга стадія ревматоїдного артриту. Активність (АКТ) патологічного процесу оцінювали за
клініко-рентгенологічними, результатами дослідження крові (ШОЕ, білкових фракцій крові, дефінілової реакції, наявність С-реактивного білка
та ревматоїдного фактору). Спостерігали чотири

ступеня активності: від 0 (хворий знаходиться у
ремісії) до 3 (найвищий ступінь активності патологічного процесу) (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл хворих за активністю
патологічного процесу
Тривалість захворювання до операції складала від 4 до 42 років і в середньому склала 11,7
років. Безпосередньо до звернення в клініку всі
хворі знаходилися під наглядом ревматологів
районних або міських лікарень та отримували
нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП)
препарати за різними схемами. Переважна більшість хворих (98) мали тривалий стаж захворювання (понад 5 років) та на етапах лікування
до госпіталізації в клініку крім НПЗП отримували системну глюкокортикостероїдну (ГКС)
терапію. 74 хворих крім періодичного прийому
таблетованих кортикостероїдів приймали базисні препарати, що, як відомо, призводить до поєднання мієлосупресії та глюкокортикоїд–індукованого остеопорозу.
Одним з головних завдань роботи було співставлення результатів ендопротезування колінного суглоба з доопераційними серологічними
показниками крові та показниками контамінації
кісткових фрагментів (отриманих із зони епіфізів стегнової та великогомілкової кісток під
час хірургічних втручань) з метою з’ясування
інформативності вказаних лабораторних досліджень для прогнозування розвитку септичних
ускладнень у даної групи хворих. До операції
в крові хворих визначались антистрептолизінО (АСЛО), С-реактивний білок (СРБ), ревматоїний фактор (РФ); вивчалась реакція аглютинації
з полівалентним музейним вакцинним штамом
Staphyllococcus aureus; контамінацію кісткової
тканини в ділянці розташування компонентів
ендопротезу вивчали шляхом мікробіологічних
досліджень фрагментів дистального епіфізу
стегнової та проксимального епіфізу великогомілкової кісток, які отримували під час оперативного втручання.
Результати. Віддалені результати оцінювали від 1 року до 14 років. Серологічні дослі-
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дження та мікробіологічне дослідження зразків кісткової тканини досліджені у 74 хворих
(табл. 1).
Отримані дані дозволили встановити, що
в більшості випадків у хворих спостерігаються серологічні порущення, які (не зважаючи на
систематичний прийом НПЗП, ГКС та базисних

препаратів) свідчать про активність запальних
механізмів організму хворих та їх зв’язок з мікробною контамінацією. При цьому найбільш
суттєві зміни спостерігаються з концентрацією
СРБ, яка залишалась високою у всі строки дослідження (рис.2) та поєднувалась з підвищеними
показниками реакції аглютинації.
Таблиця 1

Серологічні показники та контамінація кісткової тканини
Показники
Реакція аглютинації з
полівалент-ним
штамом S. aureus

АСЛО

Кількість

СРБ

Бактеріальна
контамінація

РФ

N*

>N

N

>N

N

>N

N

>N

немає

знайдено

26

48

22

52

9

65

19

55

38

36

*Примітка: N– норма; >N – вище норми.

Рис. 2. Динаміка вмісту С-реактивного білку
в сироватці крові хворих
на ревматоїдний артрит
Мікробіологічні дослідження виявили 36 випадків контамінації зразків спонгіози. Але глибоке нагноєння виникло лише у 4-х у хворих на
фоні тривалого прийому базисних і гормональних препаратів (від 8 до 15 років) та суттєвих
порушеннях функцій внутрішніх органів, при
цьому тільки в 2-х випадках в зразках кісткової
тканини даних пацієнтів були знайдені мікроорганізми. Отже, доопераційна контамінація кісткової тканини не є критичним фактором ризику
септичних ускладнень. Факт малої кількості
гнійних ускладнень при високій частоті бактеріальної контамінації та знайдених серологічних
порушеннях, може бути обумовлений застосуванням в клініці достатньо ефективної системи

періопераційної профілактики даних ускладнень
і потребує подальших мікробіологічних та імунологічних досліджень.
Висновки.
1. Майже у 50% хворих з ревматоїдними ураженнями колінних суглобів, які протягом тривалого часу отримують кансервативне лікування з
використанням глюкокортикостероїдів та базисних препаратів, спостерігаються високі показниками контамінації кістки в ділянці ендопротезу
з одночасним суттєвим підвищенням окремих
серологічних факторів, що створює передумови
для розвитку септичних ускладнень у хворих даної групи, але в переважній більшості випадків
при застосуванні адекватних профілактичних заходів не супроводжується розвитком клінічних
ознак септичного процесу в ділянці ендопротезу.
2. Механізм виникненя ускладнень у обраної
групи хворих не може бути пояснений в межах
даного дослідження і потребує подальшого аналізу даних серологічних, мікробіологічних досліджень та імуного статусу хворих на РА.
3. Хворі з ревматоїдними ураженнями колінних суглобів перед плануванням ендопротезування колінних суглобів потребують поглибленого
лабораторного обстеження за участю імунологів
та мікробіологів, що дозволить мінімізувати ризик ускладнень в післяопераційному періоді.
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛЯЦИИ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
В статье проводится сравнительная характеристика различных методов лечения у женщин с бесплодием на
фоне синдрома поликистозных яичников.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, многоплодная и многоводная беременность.
У статті проводиться порівняльна характеристика різних методів лікування у жінок з безпліддям на тлі синдрому
полікістозних яєчників.
Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, багатоплідна і багатоводна вагітність.
In the article the comparative characteristics of different treatments in women with infertility on the background of
polycystic ovary syndrome.
Key words: polycystic ovary syndrome, multiple pregnancy and abounding.

Актуальность. Согласно международным
данным, 9% семейных пар являются бесплодными (Boivin et al., 2007), при этом около трети
женщин, посещающих клиники по лечению бесплодия, страдают ановуляторным бесплодием,
причиной которого в 70-75% случаев, по разным
данным, является синдром поликистозных яичников (СПКЯ).
Популяция пациенток с СПКЯ является разнородной по клиническим проявлениям (Balen
et al., 1995), что затрудняет диагностику и лечение, которое носит симптоматический характер.
В последнее время отмечается большое количество пациенток, резистентных к индукции
овуляции кломифеном (20%), а терапия гонадотропинами сопровождается высоким риском
осложнений (СГЯ, многоплодная и многоводная
беременность), опасных для матери и плода.
СПКЯ характеризуется каскадом метаболических нарушений, которые усугубляют неадекватный ответ яичников при стимуляции овуляции и
приводят к развитию синдрома гиперстимуляции
яичников (СГЯ), привычного невынашивания
(наличие в анамнезе у женщины подряд 3 и более
самопроизвольных прерываний беременности) и
осложнений уже развившейся беременности.
Лишь при неэффективности методов восстановления естественной фертильности (модификация образа жизни, консервативное и хирургическое лечение) у пациенток с СПКЯ принято
переходить к использованию вспомогательных
репродуктивных технологий. (Манухин И.Б. с
соавт., 2004; Адамян Л.В. с соавт., 2006; MorinPapunen L., 2007).
Цель исследования: провести сравнительную характеристику различных методов лечения

у женщин с бесплодием на фоне синдрома поликистозных яичников.
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование историй болезни на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя», в которое
было включено 38 супружеских пар с жалобами
на бесплодие свыше 3-х лет и где был исключен
мужской фактор бесплодия. Все женщины имели
подтвержденный диагноз, согласно критериям,
установленным Рекомендациями NIH, 1990, и
Роттердамским консенсусом,2003, «синдром поликистозных яичников, бесплодие, хроническая
ановуляция», и проходили лечение по поводу данного заболевания по месту жительства. Показанием к ЭКО являлась неэффективность стимуляции
овуляции препаратом первого выбора при СПКЯ –
кломифена цитрата (курсовая доза не превышала
1 гр.) и хирургического лечения.
Средний возраст пациенток составил
33,4 года (возрастной диапазон 28– 43года).
По данным анамнеза жизни, менархе наступило
в среднем с 13,4 лет (10-21).
В среднем проводилось 2,1 цикла ЭКО на
одну пациентку (от 1 до 5), при этом на долю суперовуляции по длинному протоколу среди всех
попыток пришлось 55,4%, а по короткому протоколу – 44,6%. Следует отметить, что применение
длинного протокола при поликистозных яичниках считается «золотым стандартом», так как
при этом достигается абсолютная гормональная
подконтрольность. Это означает, что гормоны
пациентки, страдающей бесплодием, «выключены» при помощи блокаторов гипофиза.
Полученные результаты. Для того, чтобы
получить представление об особенностях разных схем стимуляции суперовуляции для после-
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дующего обоснованного выбора той или иной
схемы в каждом индивидуальном случае важно
сопоставить показатели собственно репродуктивных процессов, включая фолликулогенез,
ранний эмбриогенез и беременность, в зависимости от применяемой схемы (табл. № 1).
Параметры овуляции.
Активность фолликулогенеза оценивается
по количеству зрелых фолликулов к моменту
введения овуляторной дозы хорионического
гонадотропина (ХГ), с этим показателем непосредственно связано количество аспирированных фолликулов в расчете на одну пациентку.
На длинном протоколе этот показатель оказался
выше (12,9), чем на коротком (6,1). В тоже время
практическим маркером зрелости аспирированных фолликулов является количество извлеченных из них зрелых ооцитов. Именно по этому
параметру судят об интенсивности фолликулогенеза и оптимальности выбранного времени
введения овуляторной дозы ХГ. При длинном
протоколе количество полученных зрелых ооцитов оказалось выше (9,2 против 5,6). О процессе
раннего эмбриогенеза можно судить по количеству развивающихся эмбрионов после проведенного оплодотворения. При стимуляции овуляции
по длинному протоколу получено в среднем 2,9,
а по короткому – 2,4 эмбрионов.
Таблица № 1
Длинный
протокол

Короткий
протокол

частота

55,4%

44,6%

Кол-во аспирированных
фолликулов
на 1 пациентку

12,9

6,1

Количество извлеченных
зрелых ооцитов
на 1 пациентку

9,2

5,6

Количество
развившихся эмбрионов
на одну пациентку

2,9

2,4

5

0

Беременность

Таблица № 2
Оперированные
женщины

Не
оперированные
женщины

Количество аспирированных фолликулов на 1 пациентку

9,8

10,8

Количество
зрелых ооцитов
на 1 пациентку

7,5

7,35

Количество развившихся эмбрионов
на 1 пациентку

2,05

2,2

Сравнивая эффективность стимуляции овуляции у женщин с нормальной массой тела (73,7%
исследованных женщин) и нарушением жирового обмена (26,3%), выявлена закономерность, что
избыточная масса тела (ИМТ>27,0 кг/м2) ассоциирована со снижением количества овуляторных
циклов и снижением эффективности протоколов
индукции овуляции (табл. № 3), что определяет
важность коррекции метаболических нарушений
за счет нормализации массо-ростовых соотношений. Нарушение жирового обмена влечет за собой
увеличение экстрагландулярной ароматизации
андрогенов в эстрогены и уменьшение уровня
глобулина, связывающего половые стероиды, что
приводит к расстройству механизма обратной
связи и нарушению синтеза и выделения гонадотропных гормонов, в результате чего развивается
хроническая ановуляция. Кроме того повышается синтез андрогенов, что подавляет созревание
фолликулов и вызывает их атрезию.
Таблица № 3

55,3% (21) исследованных женщин было
проведено хирургическое лечение (клиновидная резекция или ВЧ каутеризация яичников) в
результате неэффективности консервативного.
Однако, эффективность ЭКО в группах оперированных и не оперированных женщин не имели
статистически значимых различий, что позволяет судить о том, что хирургическое лечение
следует воспринимать не как альтернативу консервативному, а лишь как этап в комплексной терапии СПКЯ (табл. № 2).

Нормо- и
астеническое
телосложение

Гиперстеническое
телосложение

Количество
аспирированных
фолликулов
на 1 пациентку

10,95

6,25

Количество
зрелых ооцитов
на 1 пациентку

7,95

4

Получено
эмбрионов
на 1 пациентку

2,5

2,125

На первом этапе базисной терапии СПКЯ
добиваются нормализации основных регулирующих звеньев репродуктивной системы, прежде всего это касается коррекции массы тела
и метаболических нарушений: все пациентки с
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избыточной массой тела (26,3%) получали Метформин. Метформин не должен восприниматься
как альтернатива коррекции образа жизни, хотя
он и стабилизирует массу тела. Основываясь на
рекомендациях International Diabetes Federation,
метформин является основным препаратом для
предотвращения развития диабета при наличии
факторов повышенного риска, что имеет место
при СПКЯ. У части пациенток развились выраженные метаболические нарушения в виде периферической инсулинорезистентности и компенсаторной гиперинсулинемии, что усугубляло
клиническое течение и неадекватный ответ фолликулов поликистозно измененных яичников
при ЭКО. Об этом свидетельствует развитие в
7,8% случаев синдрома гиперстимуляции яичников тяжелой степени с необходимостью реабилитации в ОИТР. Следует отметить, что СГЯ
легкой степени, одним из проявлений которого является дискомфорт, чувство распирания в
нижней части живота, легкая болезненность,
что является результатом существенного увеличения яичников, регистрируется у большинства
пациенток, которые решили прибегнуть к таким
методам лечения бесплодия, как ЭКО. Как правило, легкие проявления СГЯ не несут в себе
опасности для здоровья женщины.

В результате применения метформина и при
наличии положительной динамики в снижении
массы тела было отмечено улучшение биохимических показателей и клинических проявлений
у пациенток с метаболическими нарушениями.
Выводы:
1. В целом, эффективность ЭКО у женщин с
СПКЯ ниже, чем у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием (развитие беременности в
10,7% и 30-35% (по данным Центра Репродуктивной медицины) случаев соответственно).
2. У пациенток с СПКЯ эффективнее длинный протокол стимуляции овуляции
3. Эффективность ЭКО в группах оперированных и неоперированных женщин не имела
значительных различий, оперативное лечение не
является альтернативой консервативному.
4. Важное значение имеет лечение инсулинорезистентности и нормализация массы тела, так
как это улучшает клиническую симптоматику и
снижает риск развития синдрома гиперстимуляции яичников.
5. У женщин с СПКЯ синдром гиперстимуляции
яичников тяжелой степени возникает чаще (в 7,8%
случаев), чем в целом в результате вспомогательных
репродуктивных технологий – 5,6% (по данным
Российского национального регистра (2004г)).
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Чернівецької обласної психіатричної лікарні

ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ РОЗУМОВОЇ
ВІДСТАЛОСТІ В ЙОДОДЕФІЦИТНОМУ РЕГІОНІ
У жителів Чернівецької області (йододефіцитний регіон) установлено чинники ризику виникнення розумової
відсталості, визначено діагностично-диференційовані показники легкого та середнього її ступенів і запропоновано
методики лікування й заходи з профілактики цієї патології.
Ключові слова: розумова відсталість, чинники ризику, діагностично-диференційовані показники, профілактика, лікування.
У жителей Черновицкой области (иододефицитный регион) установлены факторы риска возникновения
умственной отсталости, определены диагностически-дифференциальные показатели легкой и средней ее степеней и предложены методики лечения и мероприятия по профилактике этой патологии.
Ключевые слова: умственная отсталость, факторы риска, диагностически-дифференциальные показатели,
профилактика, лечение.
In the residents of Chernivci region (of iodine deficiency area) set the factors of risk of the mental retardation. Defined
the diagnostic-differentiated indicators of mild and of the average degree. Proposed the methods of treatment and the
prevention of this disease.
Key words: mental retardation, risk factors, diagnostic-differential criteria, prophylaxis, treatment.

Актуальність статті. За матеріалами всесвітньої організації охорони здоров’я в останні
десятиріччя спостерігається тенденція до збільшення числа дітей з відхиленнями у розумовому та фізичному розвитку [1, с. 4], що зумовлює
необхідність нагального вирішення проблеми
ранньої діагностики, лікування та профілактики
цієї патології.
Розумова відсталість (РВ) – це група різних за
етіологією і патогенезом станів, що внаслідок несприятливих впливів у внутрішньоутробний період чи в ранньому дитинстві (до 3-х років), призводять до недорозвинення психіки з переважною
недостатністю інтелекту й утруднюють (частково
чи повністю) соціальне функціонування [6, с. 142].
Згідно МКХ-10 виділяють чотири ступені РВ: легкий, помірний, тяжкий та глибокий [8, с. 167].
Етіологія РВ неоднорідна. За сучасними науковими даними тільки у 35% випадків цієї патології відомі патогенні чинники, що її викликали.
У більшій же частині випадків причина РВ залишається невстановленою, хоча клінічний досвід
психіатрії та відповідні наукові дослідження
свідчать про спадково-ендогенну та екзогенну
етіологію її [4, с. 243].
Більшість авторів вважають, що екзогенні
форми РВ зустрічаються значно частіше спадкових [9, с. 385]. Так, спадкові її форми у ступені
дебільності та імбецильності становлять тільки
10-20% від усіх хворих.

За спадкову природу РВ свідчить надзвичайно висока (до 90%) конкордантність серед монозіготних близнюків порівняно з дизіготними
(40%) [10, с. 79]. Вивчення цього питання показало, що домінантним шляхом переважно успадковуються неглибокі форми дефекту, тоді як аутосомно-рецессивним шляхом – частіше глибокі
ступені РВ.
Велика і дуже важлива група патогенних
чинників, що викликають РВ, представлена багаточисленними екзогенними шкідливостями,
які діють або на розвиток плода внутрішньоутробно, або під час пологів, або ж у перші роки
постнатального життя. У виникненні розумового недорозвинення на цих етапах суттєва роль
відводиться кисневій недостатності плоду, що
виникає внаслідок тяжких (серцево-судинних,
ендокринних, ниркових) захворювань матері
під час вагітності або внаслідок асфіксії плоду
(у зв’язку з гестозами вагітності, неправильним
положенням його, щвидкими чи затяжними пологами, слабкою пологовою діяльністю у матері)
[5, с. 106].
У постнатальному періоді для виникнення РВ
мають значення менінгоенцефаліти, енцефаліти,
черепно-мозкові травми, масивні інтоксикації та
інші зовнішні патогенні чинники, які діють в перші роки життя дитини і здатні викликати ураження головного мозку, що призводить до порушення
і затримки його розвитку [11, с. 260].
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Із наведеного стає зрозумілим, що в більшості випадків причиною РВ є складне поєднання
і взаємодія як ендогенних, так і екзогенних патогенних чинників. Водночас, для проведення
ефективних профілактичних заходів і лікування
конкретного хворого, важливим завданням є виявлення конкретного етіологічного чинника або
комплексу чинників.
Впродовж останніх років у Чернівецькій області залишається високим рівень захворюваності
(2009 р. – 24,2; 2010 р. – 21,64; 2011 р. – 20,75;
2012 р. – 20,95; 2013 р. – 18,25 на 100 тис. населення) та поширеності (2009 р. – 743,84; 2010 р. –
731,83; 2011 р. – 736,34; 2012 р. – 735,2; 2013 р. –
731,23 на 100 тис. населення) РВ порівняно з середньостатистичними даними по Україні (відповідно: показники захворюваності – 19,99; 19,22;
19,08; 19,45; 18,6; показники поширеності –
602,27; 596,84; 591,92; 589,4; 585,5) [7].
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Вивчити чинники ризику виникнення
РВ у жителів Чернівецької області та розробити
діагностично-диференційовані критерії різних її
ступенів і відповідні заходи з профілактики та
лікування.
Матеріал і методи. Обстежено 230 хворих
на РВ, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у дитячому відділенні Чернівецької обласної психіатричної лікарні і 820 сімей з усіх районів області та м. Чернівці, у яких проживають
такі хворі, а також проаналізовано 227 архівних
історій хвороб хворих на різні ступені РВ.
У роботі були використані клініко-психопатологічний, епідеміологічний, електроенцефалографічний, експериментально-психологічні та
статистичний методи дослідження.
Виклад основного матеріалу. На підставі
проведених епідеміологічних досліджень установлено чинники ризику РВ, які при поєднанні
між собою призводили до виникнення цієї патології у жителів Чернівецькій області: обтяжений
за психічними захворюваннями спадковий анамнез; пізній вік вступу у шлюб батьків; пізній вік
матері при народженні дитини; наявність шкідливих звичок у батьків у вигляді вживання алкогольних напоїв та паління на час зачаття дитини;
вплив на організм вагітної жінки різних хімічних чинників; резус-конфлікт матері та плоду;
гестози вагітності у матері; швидкі або затяжні
пологи у матері; гіпоксія мозку плоду, викликана
пологовою травмою чи інфекцією; інфекційні та
соматичні захворювання, а також несприятливі
соціо-психологічні умови життя дитини у ранньому дитинстві; дефіцит йоду на території проживання хворих; поєднання зниженого вмісту
магнію, заліза, марганцю і йоду у ландшафтах з

підвищеним рівнем забруднення території цезієм-137 і стронцієм-90.
Результатом проведення клініко-психопатологічного, експериментально-психологічних та
електроенцефалографічного досліджень стало визначення діагностично-диференційованих показників легкого (послаблення процесів
запам’ятовування та відтворення; зниження
асоціативної пам’яті; переважання конкретноситуаційного мислення; переважання узагальнення за конкретними ознаками; відсутність
узагальнення за абстрактними ознаками; багатослівне визначення понять; відсутність понятійного мислення; обмеженість в утворенні нових
понять; збіднення емоцій; нестійкість та малий
об’єм активної уваги; підвищене самонавіювання; збереження реактивності структур головного
мозку на функціональні навантаження; ірритативні зміни активності коркових і серединних
церебральних структур) та помірного (порушення усіх процесів пам’яті; бідність наглядних і слухових уявлень; обмежене усвідомлення
простих завдань; різке зниження узагальнення за
конкретними ознаками; обмежений конкретноситуаційний характер суджень; відсутність абстрактного мислення; дуже бідний запас знань;
нестійкі емоції з негативною реакцією на зміну
ситуації; виснаження активної і пасивної уваги;
схильність до імітації; зниження реактивності
структур головного мозку на функціональні навантаження; зміни активності серединних церебральних структур за пароксизмальним типом)
ступенів РВ.
Ґрунтуючись на отриманих результатах, ми
запропонували комплекс заходів з профілактики
РВ та окремі методики її лікування.
При проведенні заходів з профілактики РВ
необхідно, на нашу думку, насамперед усувати
певні чинники ризику виникнення цієї патології.
Цього можна досягти тільки сумісними зусиллями акушерів, педіатрів, генетиків, невропатологів і психіатрів шляхом здійснення відповідної
системи заходів.
Заходи з профілактики РВ у населення Чернівецької області розроблені нами відповідно чинникам ризику цієї патології у регіоні.
1. Проведення серед населення санітарнопросвітницької роботи з роз’ясненням причин
психічного недорозвинення у дітей і в першу
чергу: ролі здоров’я батьків для народження повноцінних нащадків; небезпеки інфекційних захворювань, травм, інтоксикацій, паління, алкоголізму, наркоманій і токсикоманій, соматичних
захворювань та інших шкідливостей у матері
під час вагітності; значення близькородинних
стосунків, великої різниці у віці між батьками,
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пізнього вступу батьків у шлюб, пізнього віку
матері при народженні дитини у виникненні РВ.
2. Організація і широке впровадження в
практику медико-генетичного консультування,
направленого на попередження народження дітей з тяжкими ураженнями головного мозку: визначення прогнозу народження хворої дитини;
роз’яснення вірогідності такої події батькам,
які звернулися за порадою; організація пренатальної діагностики спадкових захворювань з
допомогою відповідних досліджень медичної
генетики.
3. Організація профілактичної роботи жіночої консультації з розробкою заходів, направлених не тільки на збереження вагітності, але й на
забезпечення повноцінних умов для розвитку
плоду, які повинні включати: обов’язкове дослідження крові на реакцію Васермана; обов’язкове
дослідження крові на СНІД; проведення реакції
зв’язування комплементу і шкірно-алергічної
реакції на токсоплазмоз; проведення регулярних
досліджень крові та сечі на цукор; дослідження
крові батьків на відповідність за резус-фактором; попередження виникнення різних ендогенних та екзогенних шкідливостей у пренатальному періоді (гестозів вагітності, соматичних
захворювань у матері, різних хімічних і медикаментозних інтоксикацій, паління, алкоголізації,
наркоманій і токсикоманій, інфекцій).
4. При виявленні гестозів вагітності чи соматичних захворювань у вагітних необхідно зразу
ж починати їх лікування. При цьому важливо
обговорити з вагітною жінкою доцільність збереження вагітності при наявності у неї патології щитоподібної залози, вірусних захворювань,
токсоплазмозу, сифілісу, СНІДу, особливо у першому триместрі вагітності. У таких випадках
краще запропонувати жінці народити дитину
після лікування та поліпшення стану її здоров’я.
5. Проведення під час пологів правильних
заходів з попередження асфіксій і травм новонароджених, вибір доцільних методик для їх
оживлення.
6. Організація у ранньому періоді життя
дитини (у перші 3-и роки): старанного спостереження за дітьми, які перенесли гемолітичну
хворобу, пологову травму, асфіксію та інші тяжкі
захворювання, своєчасне проведення відповідних лікувальних заходів і заходів з догляду за
такою дитиною; застосування обмінного переливання крові новонародженим при резус-конфлікті матері і плоду; масового обстеження новонароджених на фенілкетонурію та гіпотіреоз
з наступним проведенням патогенетичної терапії; попередження черепно-мозкових травм та
інфекційних захворювань у новонароджених і

дітей раннього віку; своєчасного проведення різноманітних досліджень стану організму дитини
з метою раннього виявлення причин відставання
її у психічному розвитку.
7. Проведення психолого-педагогічної і соціально-розвивальної корекцій, які повинні
включати використання інтегральних програм
навчання для ранньої соціально-педагогічної
адаптації дітей, що зазнали впливу різних шкідливостей в пренатальному та постнатальному
періодах (бажано, щоб програми включали матеріали з психокорекційних напрямків, сімейного консультування, поведінкової терапії, ігрової психотерапії, розвитку життєвих навичок,
соціально розвивальних занять). Корекційновиховна робота повинна проводитися з раннього дитинства у сім’ях, спеціалізованих дитячих
садках для дітей з порушенням мови і слуху,
допоміжних школах та будинках-інтернатах з
акцентом на корекцію провідного дефектного
ланцюга, навчання руховим навичкам і самообслуговування, що підвищує активність дитини,
спонукає до розвитку кіркових відділів рухового аналізатора, поведінкового стереотипу, мовлення та індивідуальних здібностей. Необхідно
розвивати здібності дитини до цілеспрямованої
діяльності (навчальної, ігрової, трудової) з використанням позитивних стимулів заохочування.
Психокорекційна робота має включати також
такі основні її види, як індивідуальна та групова
психологічна корекція, психотренінг, консультативна робота з сім’єю, завданням якої є компенсація наявних порушень у розвитку особистості,
поліпшення функціонування психічних процесів, допомога у вирішенні внутрішньоособистісних конфліктів. Враховуючи негативні явища
суспільного життя української нації (пропаганда
на телебаченні і в побуті насильства, розпусти,
вживання психоактивних речовин тощо) зусилля
фахівців повинні бути спрямовані на оздоровлення сімейно-побутової ситуації, встановлення доброзичливих мікросоціальних контактів у
школі та поза її межами. Проведення такої роботи, а також постійний контроль з боку батьків та
вчителів за позакласною діяльністю дітей і підлітків, будуть сприяти формуванню у них відповідних інтересів і направлених трудових установок, що покращить їх соціальну адаптацію.
Для усунення такого чинника ризику виникнення РВ у населення Чернівецької області як
дефіцит йоду на території проживання хворих,
нами запропоновано «Методику профілактики
розумової відсталості» у вигляді прийому вагітною жінкою:
– антиструміну 1000 мкг (1 табл.) 1 раз в тиждень, після їжі, запиваючи водою, з перших днів
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і впродовж усієї вагітності, а також під час годування дитини грудьми;
– риб’ячого жиру в капсулах по 200 мг 1 раз в
день, щоденно, під час їжі, з перших днів і впродовж
усієї вагітності, а під час годування дитини грудьми
по 300 мг 1 раз в день, щоденно, під час їжі;
– фолієвої кислоти в таблетках по 1 мг 1 раз
в день, щоденно, після їжі, у першому триместрі
вагітності, а під час годування дитини грудьми
у перші 3-и міс. після її народження по 0,333 мг
(1/3 табл. в дозі 1 мг) 1 раз в день, щоденно, після їжі.
Для лікування РВ у дітей та підлітків нами запропоновано застосування у загальноприйнятому
комплексному лікуванні цієї патології препаратів
йоду, риб’ячого жиру та фолієвої кислоти, що знайшло відображення у наступних методиках:
А. «Методика лікування розумової відсталості у дітей» у вигляді прийому хворою дитиною
(віком до 12 років):
– йодиду калію по 50 мкг 1 раз в день впродовж 6-и міс. першого року життя (таблетку
«розтирати» і додавати в молочну суміш), щоденно, а потім впродовж 6-и міс. кожного року
до 5-и років життя;
– риб’ячого жиру в капсулах з розрахунку 20
мг на 1 кг ваги дитини 1 раз в день впродовж
першого року життя (капсулу проколювати і її
вміст додавати в молочну суміш), щоденно, а від
2-х до 5-и років життя – по 100 мг 1 раз в день,
щоденно, під час їжі;
– фолієвої кислоти по 0,5 мг 1 раз в день,
впродовж 30-и днів, 2 рази в перший рік життя

(таблетку «розтирати» і додавати в молочну суміш), щоденно, а потім по 0,5 мг 3 рази в день,
після їжі, впродовж 30-и днів, 2 рази в рік, кожного року до 5-и років життя.
Б. «Методика лікування розумової відсталості у підлітків» у вигляді прийому хворим підлітком (віком 12-15 років):
– йодиду калію у вигляді таблеток по 200 мкг
1 раз в день, щоденно, після їжі, запиваючи водою, впродовж 6-и міс. кожного року;
– риб’ячого жиру в капсулах по 200 мг 1 раз в
день, щоденно, під час їжі, кожного року;
– фолієвої кислоти по 1 мг 3-и рази в день,
щоденно, після їжі, впродовж 30-и днів, 2 рази в
рік кожного року.
Відомо, що фолієва кислота і риб’ячий жир
беруть активну участь у формуванні кількості,
виду та функціонального стану нейротрансміттерів [3, с. 146], а під впливом йоду відбувається
розвиток і формування структур головного мозку, особливо впродовж перших 3-х років життя
та підтримування впродовж усього життя певного рівня інтелекту [2, с. 19].
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
1. На підставі проведених досліджень установлено найбільш поширені чинники ризику
виникнення розумової відсталості у жителів
Чернівецької області, визначено діагностичнодиференційовані критерії легкого та середнього
її ступенів і запропоновано методики лікування
й заходи з профілактики цієї патології в регіоні.
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РОЛЬ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТІ ТА ҐЕНДЕРУ
У ФОРМУВАННІ САМООЦІНКИ ЗДОРОВ’Я
У статті розглядаються питання ґендерного аналізу результатів оцінки власного здоров’я учнями-старшокласниками та студентами. Показано, що при аналізі результатів соціологічних досліджень в медицині (зокрема
і суб’єктивних показників здоров’я), доцільно враховувати не тільки біологічну стать респондентів, а і тип їх ґендерної ідентичності.
Ключові слова: самооцінка здоров’я, ґендерна ідентичність, стать, здоров’я підлітків, здоров’я студентів.
В статье рассматриваются вопросы гендерного анализа результатов оценки собственного здоровья учащимися-старшеклассниками и студентами. Показано, что при анализе результатов социологических исследований в медицине (в том числе и субъективных показателей здоровья), целесообразно учитывать не только биологический пол
респондентов, а и тип их гендерной идентичности.
Ключевые слова: самооценка здоровья, гендерная идентичность, пол, здоровье подростков, здоровье студентов.
In the article the questions of the gender analysis of the results of the self-evaluation of the schoolchildren and students’
health were considered. It was shown that the analysis of the results of the sociological research in medicine (including
subjective indicators of health) should take into account not only biological sex of respondents, but also the type of their
gender identity.
Key words: self-reported health, gender identity, sex, adolescents’ health, students’ health.

Актуальність статті. Питання оцінки
здоров’я постійно знаходяться в сфері інтересів лікарів різного профілю. Але на сьогоднішній день у більшості наукових і науково-практичних робіт, спрямованих на характеристику
стану здоров’я певних контингентів населення, діагностується не здоров’я, а хвороба. Такий підхід суперечить прийнятому ВООЗ визначенню здоров’я, зокрема, у тій частині, яка
стосується «благополуччя». За своєю природою благополуччя є суб’єктивним [1], і, відповідно компоненти, на які воно спирається, у тому числі і здоров’я, мають містити
суб’єктивну їх оцінку. Все це є однією з причин посилення уваги до суб’єктивної оцінки
здоров’я у дослідників в галузі громадського
здоров’я.
Постановка проблеми. При використанні
показників самооцінки здоров’я важливим є
питання: які ознаки мають використовуватися як стратифікаційні. Традиційно для цього
застосовуються ознаки «віку» і «статі», але у
дослідженнях з ґендерної психології переконливо доводиться, що ґендерна диференціація

не тотожна статевій дихотомії, і саме ґендер,
а не біологічна стать, формує відношення людини до свого здоров’я [2–4]. В теперішній час
практично відсутні наукові дослідження, присвячені формуванню оцінки власного здоров’я,
орієнтації на зміцнення свого здоров’я в молодіжному середовищі на основі ґендерних відмінностей.
Формулювання цілей. Провести порівняльний аналіз впливу біологічної та соціальної статі на самооцінку здоров’я учнівською
та студентською молоддю і на цій основі підтвердити (або спростувати) значення ґендеру
для характеристики свого здоров’я, тобто його
відчуття та/чи усвідомлення.
Проведене дослідження базувалося на результатах соціологічного опитування 650 учнів
9–11 класів загальноосвітніх шкіл та 768 студентів вищих навчальних закладів. Досліджувана сукупність була сформована методом випадкового відбору навчальних груп та класів з
подальшим суцільним охопленням всіх учнів
та студентів в них. Опитування проводилося
анонімно шляхом самозаповнення спеціаль-
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но розроблених анкет, які містили паспортну
частину (вік, стать, навчальний заклад тощо),
питання оцінки рівня власного здоров’я та фізичної спроможності, питання щодо способу
життя (фізична активність, шкідливі звички
тощо). В анкету також був включений статеворольовий опитувальник С. Бем, який дає змогу
дослідити рівень фемінності, маскулінності та
андрогінності і на цій основі визначити тип
ґендерної ідентичності респондента.
Обробка отриманих даних проводилася окремо для школярів та студентів шляхом
стратифікації масиву даних за ознаками біологічної статі та типу ґендерної ідентичності.
Виклад основного матеріалу. Біологічна
стать (БС). Розподіл респондентів на групи в
залежності від самооцінки здоров’я дозволив
встановити, що і школярі і студенти чоловічої
статі дещо частіше, ніж дівчата, оцінюють рівень свого здоров’я як «відмінний» і «добрий»
(рис. 1). Половина респондентів жіночої статі
характеризують власне здоров’я як «добре».
Але кожна п’ята дівчина-підліток і кожна четверта студентка вважають стан свого здоров’я
«задовільним» – (відповідно 20,4% та 25,4%),
що у 2,1 та 1,7 рази більше, ніж серед хлопців
з даним рівнем самооцінки здоров’я.
Водночас, питома частка осіб з «незадовільним» здоров’ям серед хлопців-школярів у
2,3 рази вища, ніж серед дівчат; у студентів це
перевищення становить 1,6 рази. Отже, якщо
для респондентів жіночої статі характерними є переважно «добрі» і «задовільні» характеристики, так би мовити, усереднені оцінки
здоров’я, то для респондентів чоловічої статі
більш притаманні крайні його характеристики.
Разом з тим, слід зауважити, що вірогідність
виявлених розбіжностей нами статистично не
доведена, хоча іншими дослідниками також
отримані аналогічні дані [5–7]. Дослідники зазначають, що феномен завищення самооцінок
характерний для всіх груп населення і є стійким показником статевих відмінностей у відношенні до здоров’я [8].
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Рис. 1. Розподіл респондентів
за оцінкою власного здоров’я в залежності
від біологічної статі

Тип ґендерної ідентичності (ҐІ). Розподіл респондентів на групи в залежності від їх
оцінки власного здоров’я з урахуванням типу
ҐІ показав (рис. 2), що для андрогінних осіб
найбільш характерною є «добра» оцінка свого
здоров’я (59,1% у школярів та 66,8% у студентів), для маскулінних – «відмінна» (37,5% та
20,0%) і «добра»(37,5% та 46,7%); для фемінних – «добра» (50,0% та 71,4%) і «задовільна»
(25,0% та 28,6%). Особливістю маскулінного
типу є відсутність «незадовільної» характеристики власного здоров’я (і у школярів, і у студентів); особливістю фемінного типу є найменша частка «відмінної» характеристики (лише
17,0% у школярів і жодного випадку у студентів) і найвища «незадовільної» (відповідно
8,0% та 5,0%), що у 2,7 та 2,1 рази перевищує
частку «незадовільних» оцінок серед андрогінних респондентів.
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Рис. 2. Розподіл респондентів
за оцінкою власного здоров’я в залежності
від типу ґендерної ідентичності

Примітка: М – маскулінні; А – андрогінні; Ф – фемінні.

Респонденти з маскулінним типом ҐІ значно
частіше оцінюють стан свого здоров’я як «відмінний»: серед школярів «маскулінних» підлітків з такою високою оцінкою свого здоров’я у
1,4 рази більше, ніж серед «андрогінних» та у
2,2 рази більше, ніж серед «фемінних» (р≤0,05).
Серед студентів картина аналогічна, але жоден
студент з фемінним типом ҐІ не оцінив своє
здоров’я, як «відмінне».
Оцінка особистості за шкалою «маскулінність-андрогінність-фемінність» передбачає вибір респондентом ознак за принципом дихотомії –
чи притаманна йому дана риса характеру, чи ні.
Тому, в певній мірі, можна вважати, що збільшення числа ознак, властивих для маскулінних
особистостей, автоматично призводить до зменшення кількості ознак, властивих для фемінних
особистостей. Отримані нами матеріали показали, що з наростанням числа ознак маскулінності
збільшується частота високих (р≤0,01) і, відповідно, зменшується частота незадовільних оцінок свого здоров’я (рис. 3).
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Рис. 3. Зв’язок типу ґендерної ідетичності і
самооцінки здоров’я школярами

Примітки: 1– М – маскулінні; А – андрогінні; Ф – фемінні; 2 – відмінності між фемінними та маскулінними підлітками в самооцінці «відмінне» здоров’я статистично достовірні (р≤0,01).

Отримані дані дають підставу припустити,
що у осіб з маскулінним типом ҐІ має місце завищення оцінки власного здоров’я.

Аналогічна картина спостерігається і при
аналізі результатів опитування студентів, що
свідчить про наявність певних закономірностей, але це питання потребує подальшого поглибленого вивчення.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. В ході проведених досліджень доведена доцільність використання показників
соціальної (психологічної) статі, поряд із
біологічною, при оцінці суб’єктивних показників здоров’я. Встановлено, що особи з фемінним типом ґендерної ідентичності (не залежно від біологічної статі) схильні до більш
поміркованих оцінок свого здоров’я, в той
час як «маскулінні» респонденти – частіше
використовують крайні оцінки. Відмінності
у самооцінці здоров’я у осіб з різним типом
ґендерної ідентичності виявляються навіть у
випадках, коли різниці з розподілом за статтю
не виявлено.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ РЕСПІРАТОРНОГО
ДИСТРЕС-СИНДРОМУ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ,
ЩО НАРОДИЛИСЯ В ТЕРМІНІ ГЕСТАЦІЇ 28–33 ТИЖНІ
Досліджена ефективність застосування спонтанного дихання під позитивним тиском (СДППД) з профілактичною
метою, не чекаючи розвитку клінічної картини респіраторного дистрес-синдрому (РДС) у недоношених дітей, що
народилися в терміни гестації 28-33 тижні. Метод СДППД застосований в 80 недоношених дітей відразу після народження дитини і проведення первинного туалету. Встановлено, що раннє застосування СДППД дає можливість
знизити рівень розвитку ателектазів як основної ланки патогенезу РДС.
Ключові слова: респіраторний дистрес-синдром, недоношені діти, спонтанне дихання під позитивним тиском.
Исследована эффективность применения спонтанного дыхания под положительным давлением (СДППД) с профилактической целью, не дожидаясь развития клинической картины респираторного дистресс-синдрома (РДС) у
недоношенных детей, родившихся в сроки гестации 28-33 недели. Метод СДППД применен в 80 недоношенных детей сразу после рождения ребенка и проведение первичного туалета. Установлено, что раннее применение СДППД
позволяет снизить уровень развития ателектазов как основного звена патогенеза РДС.
Ключевые слова: респираторный дистресс-синдром, недоношенные дети, спонтанное дыхание
положительным давлением.
The article considers the efficacy of spontaneous breathing under positive pressure (SBPP) as a prophylactic measure,
without waiting for the development of the clinical performance of respiratory distress syndrome (RDS) in case ofof
premature infants born at 28-33 weeks gestation. SBPP method was used for 80 premature infants immediately after birth
as well as primary neonate care. It was found that the early use of SBPP reduces the level of development of atelectasis as
the main component of the pathogenesis of RDS.
Key words: respiratory distress syndrome, premature babies, spontaneous breathing under positive pressure.

Респіраторний дистрес-синдром – неінфекційний патологічний процес, що формується в
перинатальному та ранньому неонатальному
періодах розвитку дитини і проявляється порушенням дихання. Респіраторний дистрессиндром (надалі РДС) починається вже від народження, але проявитися може тільки через
декілька годин [1].
Частота розвитку РДС залежить від ступеня
недоношеності і складає в середньому 60-80%
в терміні вагітності 22-27 тижнів, 15-20% – в
терміні вагітності 28-33 тижнів, 5% – в терміні
34-36 тижнів [5].
Основною причиною розвитку РДС є дефіцит сурфактанту, що виникає внаслідок невідповідності між його продукцією та споживанням.
Сурфактантна недостатність зумовлена в
першу чергу незрілістю альвеоцитів другого типу, що характерно для новонароджених
дітей з гестаційним віком менше 34 тижнів.
Факторами ризику недостатньої продукції

або інактивації сурфактанту вважають насамперед недоношеність, кесарський розтин
без пологової діяльності, важку перинатальну
асфіксію, діабет у матері, кровотечі у матері,
чоловічу стать дитини, друга дитина з двійні,
Rh-гемолітична хвороба, а також гіпотермію,
гіпоксемію, ацидоз, гіповолемію та гіпоперфузію легень, вдихання високих концентрацій
кисню [2].
Недостатня кількість сурфактанту в легенях таких новонароджених не може забезпечити формування потрібної функціональної
залишкової ємності легень, що спричинює
розвиток ателектазів.
Формування ателектазів вважається провідною ланкою у формуванні РДС. Самі ателектази визначають первинне порушення розподілу вентиляції у легенях новонароджених з
РДС, з подальшим розвитком гіпоксемії.
Одним з кроків респіраторної підтримки
при лікуванні дихальної недостатності у не-
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мовлят, яка розвивається як наслідок РДС, є
спонтанне дихання під позитивним тиском,
або іншими словами СДППТ (англійська абревіатура – СРАР) [4].
Патофізіологічні аспекти СДППТ полягають в створені постійного позитивного тиску в
дихальних шляхах, внаслідок чого відбувається збільшення кількості залучених в газообмін
так званих «нестабільних» альвеол. Як вважається, вони знаходяться в проміжному стані
між враженими та здоровими. В цих альвеолах
відмічається тенденція до зниження кількості
і якості сурфактанту, як наслідок цього, зниження залишкового об’єму і альвеолярного
кровотоку.
Штучно створений позитивний тиск в дихальних шляхах повертає цим альвеолам першопочатковий об’єм, відновлюючи залишкову
ємність легень та перфузію [3].
Матеріали та методи. Для дослідження
взяті недоношені діти, що народились в терміні гестації менше 28-33 тижнів, та з вагою при
народженні менше 2500 г.
Всі діти розділені на групи:
I – ті, яким застосовувалось СДППТ одразу
після народження до початку розвитку клінічної картини дихальної недостатності.
II – ті, яким застосовувалося СДППТ після
встановлення незрілості сурфактантної системи «пінним» та сфінгомієлін-лецетиновим
тестами.
III – контрольна група– діти, яким профілактично не застосовувалась методика СДППТ.
Методика профілактичного застосування
СДППТ проводилась у дітей I та II груп з пологової зали через назальні канюлі, встановлені дитині після народження та проведення
первинного туалету.

Для оцінки отриманих результатів взяті наступні критерії: динаміка клінічної картини
(власне оцінка ступеня дихальної недостатності за допомогою шкал J.Downes та Silverman),
показники вітальної функції (гемодинаміка),
насиченості киснем гемоглобіну (SaO2), дані
рентгенологічного обстеження органів грудної
клітки, динаміку параметрів СДППТ (см Н2О,
FiO2).
Окрім того діти першої та другої групи
були розділені на підгрупи:
– діти, в яких не відмічався розвиток РДС,
та яким проведено профілактику РДС плоду
внутрішньом’язевим введенням глюкокортикоїдів (дексаметазон) по 6 мг кожні 12 годин
на курс 24 мг;
– діти, яким клініко – рентгенологічномоніторингово доведено РДС:
– які не потребували проведення ШВЛ;
– переведені на ШВЛ: з позитивної динамікою, exitus letalis.
Результати та їх обговорення. При порівняльній оцінці отриманих результатів відмічається зріст відсотку позитивної динаміки
протікання періоду адаптації у дітей, в яких
клінічно та лабораторно констатовано респіраторний дистрес-синдром знизився летальний
вихід в першій та другій групах в порівнянні з
контрольною групою, тобто тими дітьми яким
не застосовувалось профілактично СДППТ
(табл. 1).
Характерним є позитивна динаміка
в проведенні ШВЛ у дітей, в яких застосовувалась подана методика СДППТ. Значно
зменшилась потреба в тривалій ШВЛ, яка
в середньому тривала два-три дні в першій
групі та чотири, п’ять та більше днів в другій
групі.
Таблиця 1
Розподіл груп по клінічному прояву РДС
РДС констатовано

Групи дітей

Без РДС

Без ШВЛ

Потребували ШВЛ
Позитивна динаміка

Exitus letalis

I група n=40

30,0±0,072

25,00±0,068

35,00±0,075

10,00±0,047*

II група n=40

20,00±0,063

15,00±0,056

52,55±0,079*

12,50±0,052*

III група n=55

20,00±0,054

21,80±0,056

45,45±0,067

18,30±0,052

Примітка. * – р<0,05– достовірність різниці з показниками у контрольній групі.

Оцінюючи динаміку величини позитивного тиску, який застосовувався при методиці
назальної СДППТ, відмічаємо зріст потреби
високого тиску в другій групі, що поясню-

ється встановленим респіраторним дистрессиндромом, в порівнянні з першою групою,
де ризик розвитку РДС значно знижений
(табл. 2).
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Таблиця 2
Динаміка величини позитивного тиску
Групи
дітей

Параметри СДППТ
см. Н2О
1-2

3-4

I група
37,50±0,077 27,50±0,071
n=40
II
група
n=40

Таблиця 3
Динаміка величини концентрації кисню
Групи
дітей

5-6
35,00±0,075

25,00±0,068 22,50±0,066 52,50±0,079**

Примітка. ** – р<0,05– достовірність різниці з показниками у першій групі

Відповідно характеризуючи динаміку величини концентрації кисню, встановлено потребу
в високих показниках в другій групі в порівнянні
з першою (табл. 3).
При порівнянні динаміки величини насиченості гемоглобіну киснем встановлено пряму залежність від того, чи було проведено методику
профілактичного СДППТ з пологового залу, а
саме в першій та другій групах вона коливається
в межах 90-93%, в порівнянні з третьою 86-90%,
що сприяє на ризик розвитку гіпоксичного ураження організму.

Параметри концентрації О2
0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

I
група
n=40

40,00±0,077

45,00±0,079

15,00±0,056

II
група
n=40

35,00±0,075

40,00±0,077

25,00±0,068**

Примітка. ** – р<0,05– достовірність різниці з показниками у першій групі

Висновки. Раннє застосування СДППТ через
назальні канюлі з пологового залу з профілактичною метою, не очікуючи розвитку клінічної
картини респіраторного дистрес синдрому у недоношених дітей, народжених в терміні гестації
28-33 тижнів та з вагою при народжені менше
2500 грам, дає змогу знизити рівень розвитку
ателектазів, як основної ланки патогенезу РДС,
за рахунок збільшення кількості залучених в
газообмін «нестабільних» альвеол, шляхом відновлення залишкової ємності та перфузії. Тим
самим знижується відсоток розвитку РДС та потреби в тривалій ШВЛ.
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Метаболізм амінокислот у хворих
з хронічною ішемією міокарда
Проаналізовано сучасні літературні дані про роль амінокислот в метаболізмі міокарда на фоні хронічної ішемії. Проведено аналіз останніх досліджень про вплив амінокислот на енергетичний обмін кардіоміоцитів в умовах
гіпоксії, а також про альтернативні види впливу амінокислот на ішемізований міокард. Описано основні механізми
дії амінокислот та особливості їх обміну за умови дефіциту інших метаболітів та кисню.
Ключові слова: амінокислота, ішемія, кардіоміоцити, окисне фосфорилювання, глутамін, аргінін, таурин.
Проанализированы современные литературные данные о роли аминокислот в метаболизме миокарда на
фоне хронической ишемии. Проведен анализ последних исследований о влиянии аминокислот на энергетический
обмен кардиомиоцитов в условиях гипоксии, а также об альтернативных видах воздействия аминокислот на
ишемизированный миокард. Описаны основные механизмы действия аминокислот и особенности их обмена при
дефиците других метаболитов и кислорода.
Ключевые слова: аминокислота, ишемия, кардиомиоциты, окислительное фосфорилирование, глутамин,
аргинин, таурин.
Current literature data on the role of amino acid metabolism in chronic myocardial ischemia analysed. Recent studies on
the effect of amino acids on cardiac energy metabolism in hypoxic conditions and impacts of alternative type of amino acids
metabolism in ischemic myocardium analysed. The basic mechanisms of amino acids, and features of their exchange during
the deficiency of other metabolites and oxygen described.
Key words: amino acids, ischemia, cardiomyocytes, oxidative phosphorylation, glutamine, arginine, taurine.

Актуальність. На сьогодні вже відомо про
кардіопротекторні властивості амінокислот
(АК) при різній серцево-судинній патології. Однак, нез’ясованими до кінця залишаються механізми впливу АК на процеси енергетичного
обміну, а також інші можливі шляхи впливу, які
забезпечують кращу адаптацію серця до гіпоксії.
Нещодавні дослідження виявили, що організм
людини, який страждає на ішемічну хворобу
серця (ІХС), намагається пристосуватися до нових умов роботи шляхом біохімічних перебудов,
одна з яких – збільшення включення АК до метаболізму кардіоміоцитів. Оскільки ІХС є найпершою загрозою цивілізованого суспільства,
провідним завданням досліджень є пошук нових
засобів і методів патогенетичної корекції обміну
речовин та наслідків ішемії (ІМ). З огляду на доведені кардіопротекторні властивості АК, важливо встановити усі можливі шляхи застосування принципу дії АК в умовах ІМ для покращення
якості, тривалості життя, підвищення працездатності людей, що страждають на ІХС.

Через постійну потребу у великій кількості
енергії міокард невибагливий щодо субстратів
окиснення, що забезпечує йому стійкість до тривалого стресу та ІМ. Стандартним раціоном зазвичай є жирні кислоти (ЖК) і лактат, а для їх використання необхідний кисень. Тобто без кисню
серце не може перетворити ЖК і кетонові тіла
у ацетил Ко-А. Це означає, що в умовах гіпоксії
отримання молекул АТФ буде проходити гліколітичним шляхом, що має певні недоліки: мала
кількість утворених молекул АТФ в порівнянні
з окислювальним фофорилюванням та зниження pH середовища через кислі кінцеві та побічні
продукти гліколітичного розщеплення – накопичена в клітині ацидифікація та низьке забезпечення енергією не можуть не впливати на функціонування біологічної системи аеробного, в
цілому, організму. Проблема метаболізму ішемізованої тканини полягає у недостатньому постачанні субстрату, нестачі міокарда в енергетиці,
перевищенні утворення побічних кислих продуктів, недостатній елімінації кислих продуктів
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[31 с. 161–73]. Будучи відрізаним від головного
джерела постачання, міокардіоцит обирає шлях
метаболізму, який рано чи пізно призведе до загибелі клітини через його неефективність.
АК метаболізуються в міокарді і за нормальних умов [32, с. 1204–11], але, власне, ІМ призводить до значної перебудови біохімічних реакцій, внаслідок якої посилюється використання
АК як метаболітів [21, с. 177–85].
Деякі АК легше за інші включаються в метаболізм. Наприклад, аланін бере участь в метаболізмі весь час, легко перетворюється на піруват.
Глютамін, глутамат, аспартат, аспарагін включаються за наявності ІМ, і являють собою основні
рятувальні механізми з ліквідації наслідків ІМ
та гліколізу. АК використовуються як джерело
енергії, при цьому кисень не потрібен і АК не
збільшують кислотність [32, с. 1204–11].
ІМ – не тотальна відсутність кисню, а його
дефіцит. Тобто, метаболізм порушується не
стільки через безпосередній кисневий голод,
стільки через випадання окремих ланок системи
(за дефіциту кисню), яка забезпечує окиснення субстратів. На фоні ІМ відбувається окисне
фосфорилювання, за умови дефіциту субстратів
і кисню, завдяки тому, що деякі АК посередництвом елементарного трансамінування запросто
перетворюються на проміжні продукти циклу
Кребса. Аспаргін перетворюється на аспартат,
який через трансамінування стає оксалоацетатом. Так само з глютаміну і глутамату утворюється кетоглутарат, з аланіну – піруват. Це забезпечує постачання субстратів і енергії. Тобто,
анаеробний процес використання АК, як метаболітів, спрямований на енергозабезпечення та
підтримку рівнів нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАДН) та проміжних продуктів циклу Кребса під час ІМ до того часу, доки не відновиться
постачання кисню і окисне фосфорилювання.
Виникає не лише кардіопротекція на час ІМ, а
й оберігання аеробних механізмів для кращого
пристосування в час відновлення потоку кисню,
зменшується ушкодження вільними радикалами
внаслідок реперфузії. Вищезазначений процес
називається анаплерозом (термін раніше означав
відновлення втрачених частин тіла, тканин), сьогодні – це поповнення пулу проміжних продуктів
циклу Кребса амінокислотами [22, с. 384–8, 32,
с. 1204–11]. Спрощено схему анаплерозу можна
представити в такому порядку: аланін – піруват;
аспаргін – аспартат – оксалоацетат; глутамін –
глутамат – кетоглутарат.
Найактивніше використання АК, як субстрату, відбувається саме в умовах ІМ, при цьому
вони мало змінюють РН клітини, чим знижують
вплив одного з найголовніших факторів ушко-

дження при ІХС – ацидозу. Деякі з АК мають
антиоксидантну дію. Наприклад, глютамін і глутамат не мають кислих продуктів і очищають
клітину від вільних радикалів. До речі, одна із
природних антиоксидантних систем – глютамінова призначена для інактивації гідропероксидних ліпідів [1, с. 512, 41, с. 396–403].
Метаболізм АК змінюється залежно від наявності/відсутності) ІМ. Таким чином, повторні
атаки гострої ІМ спричиняють біохімічні зміни,
які підвищують здатність серця до використання
АК, як метаболітів. Серце не може продукувати
циклічні АК (фенілаланін, тирозин, триптофан).
Поглинання неароматичних АК без сумарного
поглинання ароматичних АК вказує на те, що ці
АК не використовуються для білкового синтезу
[32, с. 1204–11]. Ті АК, що містяться у білках, не
можуть негайно включитися в метаболізм, тим
більше, що при ІМ протеоліз знижується. АК
споживаються навіть, якщо немає синтезу білка
[18, с. 26–39]. Описані явища вказують на те, що
АК використовуються в якості метаболітів.
Обмежена доступність міокардіальних білків, втрата функції кардіоміоцитів, зростання
метаболічного пошкодження вільними радикалами, ацидоз спричинюють збільшення постачання АК з кров’яного русла для синтезу АТФ.
Тобто. можливе використання АК для екзогенного їх постачання з метою збільшення стійкості
проти гіпоксії [2, с. 463, 21, с. 177–85].
АК, як субстрат, не можуть використовуватися довго і кількість АТФ, котру вони дають, незначна. Проте, вони захищають міокард від патологічного метаболізму і покращують функцію
серця, а будь-яке покращення функції означає
зменшення смертності [40, с. 3–7].
Глутамін і глутамат – взаємоперетворювані
АК, які беруть участь у класичному метаболічному анаплерозі, що додає страждаючому від ІМ
серцю НАДН та гуанозинтрифосфат (ГТФ), стабілізує окиснення субстрату в умовах дефіциту,
як самого субстрату, так і кисню.
Будучи природним нейротрансмітером,
глутамат при екзогенному його додаванню до
загального пулу АК в організмі викликає небажані побічні дії, пов’язані з впливом на нервову
систему. На відміну від глутамату, глутамін не є
нейротрансмітером і побічних дій не викликає.
Тому в якості кардіопротектора краще застосовувати глутамін, тим більше, що він перетворюється на глутамат в залежності від потреб клітини [22, с. 384–8].
Експерименти з моделювання ІХС на пацюках показали вплив глутаміну та глутаргіну на
біохімічні показники крові: знизилися рівні ЛДГ,
АСТ, КФ, підвищилася активність глутатіонової
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антиоксидантної системи. На розтині тварин
було виявлено зменшення гістологічних ознак
ураження міокарда – глутаргін захищає структуру та функцію міокарда завдяки покращенню
метаболізму, підвищенню рівнів АТФ та глутатіону в кардіоміоцитах [43, с .651–9].
Експерименти на пацієнтах у передопераційному періоді показали здатність глутаргіну стабілізувати рівень Тропоніну І [22, с. 384–8].
Моделюючи сепсис, науковці встановили, що
глутаргін підвищує активність цитохром-оксидази С, фермента, що виконує заключну роль в
дихальному ланцюзі, чим збільшує об’єм окисного фосфорилювання [9, с. 249–54].
Є інформація, що глутаргін зменшує пошкодження не лише від дії ІМ, а й від токсинів та
післяопераційних втручань: показники серцевої
гемодинаміки (фракція викиду, кінцевий діастолічний об’єм) значно покращувалися у пацієнтів
після аортокоронарного шунтування, що приймали глутаргін протягом передопераційного
періоду протягом 24 годин [8, с. 1317–23, 25,
с. 14–8, 38, с. 812–7]. Покращення гемодинаміки
серця під впливом глутаргіну також пов’язане
із de novo синтезом глікогену [36, с. 1099–103].
Отже, глутаргін можна застосовувати і у хворих
хірургічного профілю.
Наявна велика кількість високоспецифічних
глутаргін-транспортерів та глутамінази в серці,
які дозволяють захоплювати в клітини циркулюючий у крові глутамін і перетворювати в глутамат. Зрозуміло, що в умовах ІМ відбувається перебудова всіх систем, спрямована на збільшення
споживання АК. 1,25 ммоль/л АК достатньо для
покращення функції серця; концентрація легко
досягається прийомом глутаміну per os, адже
навіть невелика доза глутаргіну, додана екзогенно, суттєво збільшує його вміст у тканинах
[2, с. 463, 41, с. 396–403].
Ще один шлях метаболізму, в якому бере
участь глутамін, вважається кардіопротекторним. Це гексозамін-біосинтетичний шлях. GFAT
(Glutamine fructose-6-phosphate aminotransferase)
регулює вхід глюкози до гексозамінного біосинтетичного шляху (HBP – hexosamine biosynthesis
pathway). Тобто, глутамін впливає на метаболізм
глюкози через GFAT, і цей шлях вважається кардіопротекторним завдяки кінцевому його продукту – O-GlcNAc (O– linked-N-acetylglucosamine).
Сьогодні кардіопротекція забезпечується двома речовинами: АТФ та OGlcNAc. Зменшення
O-GlcNAc анулює кардіопротекторні властивості глютаміну [4, с. 57–66].
O-GlcNAc – динамічноциклічна і зворотна
посттрансляційна модифікація сериновотреонінових залишків ядерноплазматичних та міто-

хондріальних білків. Це дуже важлива сигнальна молекула, індикатор стресу, що активує ряд
реакцій, які призводять до змін транскрипції,
цитоскелетних функцій. Захисні властивості
зумовлені, здебільшого, послабленням формування мітохондріальної проникної транспортної
пори (mPTP – mitochondrial permeability transition
pore), яка, сформувавшись, зумовлює втрату мітохондріального мембранного потенціалу. Вирішальну роль у даному феномені відіграє здатність O-GlcNAc впливати та вільні радикали та
Са-гомеостаз, оскільки саме Са та вільні радикали активують mPTP. Тому O-GlcNAc сприяє
кращому виживанню клітини [4, с. 57–66, 15,
с. 828–58, 28, с. 895–911].
Кардіопротекторна дія ГІКу (Глюкоза-інсулін-Калій) та, в меншій мірі глютаміну, зумовлена їхньою здатністю стимулювати утворення
O-GlcNAc.
Отже, глутамін покращує функцію і структуру міокарда в умовах ІМ завдяки широкому
діапазону впливу на метаболізм клітини – від
поліпшення енергозабезпечення завдяки анаплерозу та зменшенню дії ушоджуючих факторів
(Са, вільні радикали) до регуляторного впливу
на ДНК з кінцевою метою активації конкретних
механізмів адаптації [4, с. 57–66]. Тобто, глутамін є частиною саморегульованої системи клітини, яка захищає себе від стресу.
L-Аргінін здійснює свою кардіопротекторну
дію (головним чином – антиоксидантну) опосередковано через NO. NOS–NO– синтетаза – фермент, який утворює з аргініну NО [17, с. 85]. Аргінін збільшує активність інших антиоксидантних
природніх систем: супероксиддисмутазу та аскорбінову кислоту. Натомість знижується рівень
ксантин-оксидази, ферменту, який утворює вільні
радикали; також знижує сироватковий холестерин [39, с. 498–502]. Додавання аргініну per os
зменшує активність атеросклеротичних процесів,
знижує артеріальний тиск та зменшує розміри
інфаркту міокарда [29 с. 31–7]. Тобто, окрім антиоксидантної здатності аргінін зменшує рівень
холестерину та артеріальну гіпертензію – усувається дія одного з найважливіших патогенетичних механізмів ІХС – гіперхолестеринемія. Фермент аргіназа може конкурувати з NOS за аргінін.
Таким чином, замість обіцяного NO маємо нікому
не потрібні орнітин і сечовину. Інгібітори аргінази захищають від ушкодження ІМ завдяки збільшенню біодоступності NO через зсув утилізації
аргініну від аргінази до NOS [17, с. 85].
BCAAc (branched chain amino acids – АК з
розгалуженими ланцюгами) – це група АК, до
складу якої входять: лейцин, ізолейцин, валін,
що об’єднані загальною назвою через їхню
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спільну структурну особливість у бічних ланцюгах та спільні шляхи катаболізму. BCAAc – незамінні АК. Їхні функції: синтез пептидів, стеролу,
кетонових тіл, глюкози [3, с. 57–62].
Переключення на гліколіз, що має місце під
час ІМ, супроводжується комплексом змін з боку
експресії генів. Для цього необхідний зворотній
зв’язок, який забезпечував би обмін інформацією між ДНК клітини та станом метаболізму.
BCAAc мають сигнальну нутрієнтну активність,
індукують синтез протеїнів, клітинний обмін речовин та ріст [14, с. 329–334, 16, с. 412–419, 37,
с. 62–66]. В умовах ІМ сигнальна роль BCAAc
сприяє адаптації метаболізму до нових умов.
Транспортери L-АК грають головну роль у
транспорті, входу до клітини та сигнальної здатності BCAAc [27, с. 521–534].
Кінцеві продукти BCAAc – ацетил-КоА
та сукциніл-КоА, які використовуються у циклі Кребса для отримання НАДН (анаплероз)
[37, с. 62–66].
На відміну від катаболізму звичайних АК,
перші сходинки катаболізму BCAAc проходять
не в печінці, а у мозку та м’язовій тканині [13,
с. 391–396], що підтверджує специфічну роль
BCAAc у енергозабезпеченні тканин, найбільш
залежних від потоку кисню.
Шлях активації метаболізму BCAAc регулюється мітохондріальною серин-треоніновою
фосфатазою PP2CM (Protein Phosphatase 2CM –
протеїнова фосфатаза класу 2СМ), тобто ініціація маніпуляцій клітиною з BCAAc залежить від
ступеню активності окисного фосфорилювання
в мітохондріях, забезпечення процесу біологічного окиснення субстратами і киснем. Отже.
біохімічні перетворення BCAAc прямо залежать
від наявності чи відсутності стресового стану.
Активність реакцій з BCAAc залежить від зворотної рецепції від кетонових тіл, що утворилися з BCAAc, до ДНК кардіоміоцита, при цьому
ДНК регулює активність окиснення у мітохондріях [24 с. 1678–1687].
BCAAc – сигнальний активатор комплекса
mTOR (mammalian target of rapamycin – ціль для
рапаміцину (антибіотик, імунодепресант у савців), який безпосередньо впливає на гіпертрофію
через регуляцію біосинтезу [20, с. 1666–1675,
30 с. 5338-5349, 44, с. 2805–2816]. Також mTOR
інгібує аутофагію [27 с. 521–534]. Деякі нещодавні дослідження вказують, що аутофагія
необхідна для виживання в умовах хронічної
гіпоксії, оскільки вона забезпечує перетворення протеїнів в АК для використання їх і якості
метаболітів, видалення ушкоджених органел,
запобігає накопиченню протеїнових агрегатів.
Безумовно, питання про важливу роль аутофа-

гії у серцевій патології до сьогодні лишається
суперечливим питанням, [12, с. 282–289, 35,
с. 275–281]. mTOR збільшує чутливість клітини
до інсуліну [6, с. 1313–23]. Вищі, ніж у нормі
концентрації BCAAc та BCКA (кетонові тіла) інгібують метаболізм пірувату та ЖК.
Надмірна місцева активація mTOR призводить до гіпертрофії міокарда, надмірного пригнічення аутофагії, знижує біоенергетичне забезпечення серця [26, с. 496–500]. Поряд із цим,
дієтичне додавання BCAAc подовжує виживання міокарду в мишей.
BCAAc – АК, метаболізм яких найінтенсивніший у життєво важливих органах, які найбільше залежать від кисню. Хоча високі їх дози цитотоксичні, все ж участь BCAAc у адаптаційному
метаболізмі, якщо він скерований адекватними
механізмами з боку ДНК та мітохондрії, покращує серцеву діяльність [11, с. 220–3].
Таурин – це сульфокислота, яка в іноземній
літературі описується, як «найчисельніша в організмі» АК [11, с. 220–3]. Володіє антиоксидантними властивостями: ліквідує гідроксильний радикал, супероксид-радикал та алкілні
радикали. Завдяки такому широкому діапазону
антиоксидантної активності, таурин захищає
ДНК від окисного ушкодження [5, с. 167–77].
Виявлено 126 генів, експресія яких відповідає за пристосування міокарда до ушкодження
ІМ, реперфузією. Деякі групи цих генів регулюють транспорт електронів при окисному фосфорилюванні, включення глюкози та АК до циклу Кребса, структуру клітини та акт м’язового
скорочення, а також транскрипцію і трансляцію
інших генів, які мають не менш важливу роль
[19, с. 98–110]. Отже, захист таурином ДНК шляхом ліквідації вільних радикалів не лише зменшує дію ушкоджуючих механізмів, а й зберігає
адаптаційні можливості міокарда.
Таурин також осморегулятор. Вихід таурину
і Na через таурин – Na симпорт під час ІМ обмежує кількість Na для Na-Са обміну, важливого
процесу у Са-перевантаженні і збільшенні мітохондріальної проникності – ключового процесу
в ішемічно-опосередкованій смерті клітини. Таким чином, ліквідується ще один механізм пошкодження. А значна втрата таурину під час гіпоксії, спорожнення його внутрішньоклітинного
пулу підвищує ризик шлуночкового ремоделювання і розвиток СН [33].
NADPH – оксидаза нейтрофілів утворює
вільні радикали, які в свою чергу через вплив
на Са активують кальпаїн (Са-чутлива протеаза
із поліморфноядерних лейкоцитів), що призводить до активації каспази-3, яка безпосередньо
активує апоптоз у кардіоміоциті. Таурин блокує
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NADPH – оксидазу. Са, кальпаїн – апоптозна
реакція усувається на всьому своєму протязі завдяки антиапоптозній здатності однієї АК
[23, с. 51–61].
Для таурину також характерна дозозалежність: експериментально малі дози не створювали ніяких змін у метаболізмі гризунів, так само,
як і великі дози, при цьому – передозування
майже не проявляло цитотоксичності, просто
був відсутній ефект. Адаптація міокарда і метаболізм змінювалися лише при дії проміжними
дозами [42, с. 217–29].
Малат-Аспартатний шунт (МАШ) необхідний для транспорту відновлених еквівалентів з
цитозолю через мембрану мітохондрії до її матриксу для окиснення. Існує думка, що транзиторне закриття МАШ під час ІМ амінооксиацетатом (AOA – aminooxyacetate) протягом ішемії
та ранньої реперфузії зменшує пошкодження
наслідками порушення метаболізму (Са, вільні
радикали) за допомогою механізмів, які можна
порівняти з ішемічним прекондиціонуванням
(ІРС – ischaemic preconditioning, передпідготовка) [34, с. 257–66].

ІРС – феномен адаптації метаболізму міокарда, коли ІМ стимулює перебудову біохімічних
процесів таким чином, щоб наступна ІМ переживалася з меншими втратами для кардіоміоцита.
До ІРС входить ряд енергозберігаючих процесів,
наприклад відкриття К-каналів для зменшення
потенціалу дії [7, с. 181–188].
Застосування АОА, ІРС чи АОА+ІРС значно
зменшує розміри інфаркту міокарда та покращує
показники гемодинаміки.
АОА інгібує гліколіз та збільшує окиснення
глюкози під час ІМ та ушкодження ранньою реперфузією. Так само, як і ІРС, інгібує продукцію вільних радикалів, змінює перебіг циклу
Кребса, підвищує його активність та ефективність.
Інгібування МАШ під час ІМ зменшує пошкодження міокарда. Механізм феномену ще не
вивчено, хоча можна припустити, що відновлені
еквіваленти (НАДН), які в умовах порушеного
метаболізму потрапляють до мітохондрії через
МАШ не використовуються в дихальному ланцюзі, а збільшують утворення вільних радикалів
[34, с. 257–66].
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Порівняльна характеристика стоматологічної
захворюваності осіб похилого віку двох вікових груп
за даними благодійної програми «Карітас Буковини»
Матеріали стоматологічної захворюваності людей похилого віку становлять інтерес для планування надання
стоматологічної допомоги органами охорони здоров’я. Було обстежено 55 осіб, пацієнти були поділені на 2 вікові
групи: до та понад 60 років. Доведено значне підвищення значень індексу КПВ в другій віковій групі. В обох групах
переважну кількість зубів було проліковано з приводу карієсу. Із збільшенням віку пацієнтів зростає кількість зубів,
пролікованих з приводу пульпіту та незначно збільшується кількість зубів, пролікованих з приводу періодонтиту .
Ключові слова: стоматологічна захворюваність людей похилого віку, карієс, пульпіт, періодонтит.
Материалы стоматологической заболеваемости пожилых людей представляют интерес для планирования
оказания стоматологической помощи органами здравоохранения. Было обследовано 55 человек, пациенты были
разделены на 2 возрастные группы: до и свыше 60 лет. Доказано значительное повышение значений индекса КПУ
во второй возрастной группе. В обеих группах в подавляющем количестве зубов был диагностирован кариес. С
увеличением возраста пациентов растет количество зубов, пролеченных по поводу пульпита; незначительно увеличивается количество зубов, пролеченных по поводу периодонтита.
Ключевые слова: стоматологическая заболеваемость пожилых людей, кариес, пульпит, периодонтит.
Materials of dental morbidity of older people are of the interest for planning the provision of dental care by health
authorities. 55 people were examined. Patients were divided into 2 age groups: up to 60 years and older. The vast majority of
teeth were treated on caries in both groups. The number of teeth treated on pulpitis is rising with age increasing. The number
of teeth treated on periodontitis is increasing slightly as well.
Key words: older people, dental care, caries, periodontitis.

Захворювання зубів у людей похилого віку
є значною медико-соціальною проблемою у
зв’язку із ризиком втрати зубів і погіршенням якості життя [1, с. 12]. Лікування зубів у
людей похилого віку має ряд особливостей:
необхідний комплексний підхід до вибору методу лікування, направлений на збереження
зубів та мінімальним ризиком для загального
здоров’я пацієнта [3, с. 30]. У людей похилого
віку є певні особливості будови зубних тканин: зменшується товщина шару емалі, її колір
змінюється від білого з синюватим чи жовтуватим відтінком до жовто-коричневого, утворюється значна кількість вторинного дентину
[4, с. 24]. З віком зменшуються розміри пульпарної камери та кореневого каналу, спостерігається фіброз пульпи із зменшенням
кількості клітинних елементів, в судинах
пульпи виникають атеросклеротичні зміни [2, с. 15]. Карієс зубів у людей похилого
віку має характерні клінічні прояви, спостерігається зниження резервних можливостей
пульпи, з чим пов’язаний менш сприятливий
прогноз лікування [5, с. 66; 8, с. 16]. Це диктує необхідність особливого підходу до діагностики, лікування та профілактики каріоз-

них уражень в даній віковій групі[6, с. 70].
Для раціональної стоматологічної допомоги
людям похилого віку важливе значення мають відомості про стан їх стоматологічного
здоров’я [9, с. 193]. Матеріали стоматологічної
захворюваності людей похилого віку становлять інтерес для планування надання стоматологічної допомоги органами охорони здоров’я
[7, с. 11]. Для оцінки стоматологічного стану
людей похилого віку особливе значення має
індекс КПВ, який характеризує інтенсивність
каріозного ураження і визначається, як середнє число зубів, що уражені карієсом, запломбовані та видалені [10, с. 322].
Мета дослідження. Вивчити у порівняльному аспекті особливості стоматологічної захворюваності осіб похилого віку двох вікових
груп – до 60 років та понад 60 років у Буковинському регіоні.
Матеріал і методи. В процесі дослідження нами було обстежено та проліковано 55
осіб, які були відібрані в рамках проведення
благодійної програми «Карітас Буковини».
Пацієнти були поділені на 2 вікові групи: перша група – 27 осіб віком від 50 до 60 років.
До другої групи увійшло 28 осіб віком від
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60 до 73 років. Нами було проліковано 122
зуба: на верхній щелепі – 54, на нижній щелепі – 68 зубів. Для оцінки стоматологічного
здоров’я і стану зубів аналізувався показник
КПВ, який визначається як середнє число зубів, уражених карієсом, запломбованих та видалених. Також нами була досліджена середня
кількість збережених зубів у пацієнтів обох
вікових груп. Для характеристики структури
захворюваності на карієс та його ускладнення
нами був досліджений також відсоток зубів,
уражених карієсом, пульпітом та періодонтитом відносно всіх вилікуваних зубів.
Результати та обговорення. Було виявлено,
що в першій групі обстежених пацієнтів середнє значення КПВ складало 11,4±1,5 а в другій
групі – 16,65±1,7. Середня кількість збережених зубів у пацієнтів першої групи становило
29,1±0,8 а в другої – 21,5±2,5 (див. табл. 1).
В першій віковій групі структура індексу
КПВ була наступною: середня кількість зубів,
уражених карієсом склала 1,86±1,2, пломбованих – 6,57±1,1, видалених-2,5±0,8. В процентному співвідношенні це складало: зуби,
уражені карієсом – 17%, пломбовані – 60%,
видалені – 23% (див. рис. 1).
В другій групі обстежених пацієнтів середня кількість зубів, уражених карієсом
склала 1,7±0,75, пломбованих-7,38± 1,2, видалених-8,5±2,5 (див.табл.2) В процентному
співвідношенні це складало: зуби, уражені
карієсом – 10%, пломбовані – 42%, видалені –
48% (див. рис. 2).
Таблиця 1
Середнє значення КПВ
та середня кількість збережених зубів
у пацієнтів першої та другої груп
Число досліджених

Вік

Кількість
збережених зубів

Значення
КПВ

27

<60

29,1 ± 0,8

11,4 ± 1,5

28

>60

21,5 ± 2,5

16,65 ±
1,7

Таблиця 2
Структура індексу КПВ
у пацієнтів першої та другої груп
Число
досліджених

Вік

27

<60

1,86±1,2

6,57±1,1

2,5±0,8

28

>60

1,7±0,75

7,38±1,2

8,5±2,5

К

П

В

Рис. 1. Структура КПВ
у пацієнтів першої вікової групи

Рис. 2. Структура КПВ
у пацієнтів другої вікової групи
У пацієнтів першої вікової групи було проліковано всього 55 зубів. Із них 49(89%) – з приводу карієсу,4(7%) з приводу пульпіту та 2(4%) – з
приводу періодонтиту (див. рис. 3).

Рис. 3. Структура захворюваності на карієс,
пульпіт та періодонтит
у пацієнтів першої вікової групи
У пацієнтів другої вікової групи було проліковано всього 67 зубів. Із них 56 (84%) – з приводу карієсу, 7(10%) з приводу пульпіту та 4 (6%)
– з приводу періодонтиту (див. рис. 4).
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Рис. 4. Структура захворюваності
на карієс, пульпіт та періодонтит
у пацієнтів другої вікової групи
Висновки. Проведені дослідження свідчать про
значне підвищення значень індексу КПВ в другій віковій групі обстежених пацієнтів – 16,65 (старші 60
років) порівняно з першою віковою групою – 11,4
(до 60 років). У другій віковій групі спостерігала-

ся значно менша кількість збережених зубів – 29,1,
ніж у першій – 21,5. В структурі індексу КПВ теж
спостерігалася значна різниця, а саме: із збільшенням віку пацієнтів зменшується питома вага карієсу
(з 17% до 10%), та питома вага пломбованих зубів
(з 60% до 42%), натомість значно зростає питома
вага видалених зубів (з 23% до 48%).
В обох групах переважну кількість зубів
(в першій – 89%,в другій – 84%) було проліковано з приводу карієсу. Із збільшенням віку пацієнтів зростає кількість зубів, пролікованих
з приводу пульпіту(з 7% до 10%) та незначно
збільшується кількість зубів, пролікованих з
приводу періодонтиту (з 4% до 6%).
Отримані результати дозволяють отримати
важливу інформацію необхідну для аналізу стану стоматологічної захворюваності осіб похилого віку та планувати проведення стоматологами
лікувальних та профілактичних заходів для цієї
групи населення.
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викладач кафедри медичного та фармацевтичного права
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ
Використання методу сурогатного материнства як методу боротьби з безпліддям набирає все більшої популярності в Україні, тому потребує більшої уваги з точки зору юридичної регламентації. Все більш актуальними стають питання правового захисту учасників програми сурогатного материнства як виду допоміжним репродуктивних
технологій.
Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, допоміжне материнство, сурогатне материнство, правова
регламентація, безпліддя, безплідні сімейні пари, імплантація, ембріон.
Использование метода суррогатного материнства как метода борьбы с бесплодием набирает все большую популярность в Украине, поэтому требует большего внимания с точки зрения юридической регламентации. Все более актуальными становятся вопросы правовой защиты участников программы суррогатного материнства как вида
вспомогательных репродуктивных технологий.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, вспомогательное материнство, суррогатное
материнство, правовая регламентация, бесплодие, бесплодные семейные пары, имплантация, эмбрион.
Using the method of surrogate motherhood as a method of combating infertility is gaining increasing popularity
in Ukraine, therefore requires more attention in terms of legal regulation. Become increasingly important issues of legal
protection of program participants surrogacy as a form of assisted reproductive technology.
Key words: assisted reproductive technology, auxiliary motherhood, surrogacy, legal regulation, infertility, family
couples, implantation, the embryo.

Актуальність. В сучасному світі однією із
актуальних проблем у сфері права та здоров’я
є безпліддя. За даними ВООЗ, більше 100 млн
подружніх пар є безплідними і, згідно зі статистикою, з кожним роком зростає кількість пар,
які стикаються з цією проблемою. Щорічно
з’являється 10 млн нових безплідних пар. Проблема безпліддя не обійшла і Україну. За даними Міністерства охорони здоров’я України,
рівень безпліддя в нашій країні досягає 20% і
налічується близько мільйона безплідних сімейних пар. Приблизно кожна п’ята з 15 млн
пар в Україні не може зачати дитину традиційним способом.
Одним із способів подолання безпліддя є використання допоміжних репродуктивних технологій. Сурогатне материнство як вид передових
репродуктивних технологій дозволяє сьогодні
боротися з проблемою безпліддя. В України офіційно дозволене і регламентовано на законодавчому рівні сурогатне материнство. Але в нашій
державі така панацея боротьби сімейних пар з
неможливістю мати дітей носить ризиковий характер, оскільки, відсутня досконала правова регламентація прав та обов’язків усіх суб’єктів, як
і батьків так і самої сурогатної матері.
Метою написання наукової статті є дослідження та розкриття проблем правової регламентації сурогатного материнства, а саме:
законодавчого оформлення даної процедури,
юридичного оформлення у вигляді створення
типового договору сурогатного материнства та
подолання так званих чорних схем.

Проблематикою правової регламентації сурогатного материнства як виду допоміжних репродуктивних технологій були розглянуті в працях
Мусієнко А.В., Дахно А.Ф., Драгінєвіч Л.Ю.
Виклад основного матеріалу. В Україні порядок застосування допоміжних репродуктивних
технологій передбачений рядом нормативно-правових документів: Основами законодавства України про охорону здоров’я; Сімейним кодексом
України; Цивільним кодексом України; Наказом
МОЗ №771 від 23.12.2008 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних
репродуктивних технологій»; наказом Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні»
№ 1154 / 5 від 22.11.2007. Але ці документи не в
змозі врегулювати весь спектр питань даної сфери в повній мірі і збалансувати інтереси сурогатної матері, генетичних батьків і дитини.
У даній статі ми акцентуємо увагу на таких
проблемах як: 1) відсутність чіткої регламентації
комерційної програми сурогатного материнства;
2) правова визначеність ситуації, коли подружня
пара під час участі в програмі розлучається або
вмирає; 3) юридичне оформлення дотримання
права дитини на інформацію про жінку, в утробі якої вона розвивалась до народження; 4) незахищеність на законодавчому рівні сурогатної
матері на випадок відмови подружньої пари від
народженої дитини з різних причин – наприклад,
у разі народження хворої дитини; 5) відсутність
належної відповідальність для осіб, які використовують програму сурогатного материнства
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з метою збагачення, перетворюючи народження
дітей в прибутковий бізнес, тощо.
На жаль, держава не приділяє достатньої
уваги розвитку програми сурогатного материнства. На вищому законодавчому рівні ще досі не
прийнятий закон, що посилить контроль над сурогатним материнством, в той час, як масштаби
сурогатного материнства в Україні зростають і
виходять за рамки існуючих законодавчих актів.
Можна зазначити, що влітку 2011 р на голосування Верховної Ради України виносився
законопроект «Про допоміжне материнство»
№ 8703 від 17.07.2011, яким пропонувалось
встановити гонорари сурогатним матерям за
участь у державній програмі допоміжного материнства, ввести поділ сурогатного материнства
на державне і приватне. При приватному материнстві сурогатна матір сама повинна була визначати свій гонорар. Крім того, запропонована
держпрограма передбачала фінансування циклу
запліднення, медичного супроводу в період вагітності, диспансеризації, додаткових витрат на
харчування, одяг, соціальну допомогу і гонорар.
За розрахунками авторів, на виконання держпрограми в рамках календарного року мало знадобитися 52,2 млн грн, при цьому передбачалося,
що в рік буде народжуватися по 500 дітей. Даний закон вплинув би на розвиток допоміжних
репродуктивних технологій в Україні в цілому.
Але у вересні 2011 р даний законопроект був відхилений та знятий з розгляду.
Згадуючи основні правові положення сурогатного материнства в Україні, можна зазначити,
що повнолітні громадяни, а також іноземні громадяни (як самотні, так і перебувають у шлюбі)
можуть пройти лікування з використанням процедури штучного запліднення та імплантації ембріона в акредитованих для цього закладах охорони
здоров’я, за допомогою дозволених Міністерством охорони здоров’я методів. Штучне запліднення можливе лише за медичними показниками.
Сурогатною матір’ю може бути повнолітня
дієздатна жінка за наявності власної здорової дитини і при відсутності медичних протипоказань.
Закон встановив, що граничний вік повнолітньої
жінки, щодо якої застосовується допоміжні репродуктивні технології, не повинен перевищувати
51 рік на день штучного запліднення або імплантації ембріона. Крім того, обов’язковою умовою є
добровільне письмово оформлене згоди.
У разі народження дитини жінкою, якій було
імплантовано зародок, зачатий подружжям, реєстрація народження проводиться за заявою подружжя, яке дало згоду на імплантацію. В цьому
випадку одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, по-

дається засвідчена нотаріусом її письмова згода
на запис подружжя батьками дитини.
При юридичному оформленні правовідносин між потенційними батьками і сурогатною
матір’ю, якщо остання перебуває в зареєстрованому шлюбі, необхідно отримати письмове і
завірену у нотаріуса згоду її чоловіка на участь
дружини в програмі сурогатного материнства.
Положення ст. 139 Сімейного кодексу України
не допускається оспорювання материнства біологічної матері сурогатною матір’ю. Права біологічної матері і батька в Україні чітко захищені
законом. Аналогічно захищені права та інтереси дітей, які народжуються після застосування
ДРТ: враховується саме їх генетичне (біологічне) спорідненість з матір’ю і батьком.
Далі розглянемо правові проблеми при здійснення сурогатного материнства в Україні та
можливі шляхи їх подолання.
Не кожна українська сімейна пара може собі
дозволити досить дорого вартісну процедуру застосування сурогатного материнства.
По-перше, обсяг обстеження сурогатних матерів достатньо обширний і є дорогим. Серед
іншого, він включає в себе аналіз крові на сифіліс, ВІЛ, гепатити В і С, обстеження на різного
роду інфекції, біохімічний аналіз крові, огляд і
висновок психіатра, спеціальне гінекологічне
обстеження.
Мінімальна вартість, яка, за різними підрахунками, починається від € 12 тисяч євро. Ціна
послуг залежить, скоріше, від індивідуальних
психологічних особливостей сурмами та її матеріальних потреб, ніж від їх об’єктивної вартості.
Мінімальний пакет послуг з підбору сурогатної
матері спеціалізуються на цьому центром в середньому обійдеться в 1000 євро, а вартість максимального, що включає всі можливі витрати, а
також складання угоди між батьками та сурогатною матір’ю – в районі 5000 євро. Тут варто відзначити, що, крім винагороди сурогатної матері, у
вартість також входить ціна необхідних процедур
для проведення операції: обстеження сурогатної
мами; медичні препарати; витрати на утримання,
проживання, проїзд; фінансові зобов’язання перед сурогатною матір’ю в разі невдачі.
По-друге, скористатись програмою сурогатного материнства на території України можуть
тільки гетеросексуальні подружні пари, що
складаються в офіційно зареєстрованому шлюбі.
Участь в програмі сурогатного материнства осіб,
що не перебувають в шлюбі, але живуть разом,
українське законодавство не передбачає. Втім,
які контролюючі органи і якою мірою регулюють це питання, невідомо. Реалізація репродуктивних програм для «одиноких» батьків, як для
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різностатевих пар, які не перебувають у шлюбі,
так і для одиноких чоловіків і жінок в даний час
можлива лише за кордоном.
Бездітні пари, які бажають вдатися до послуг
сурогатних матерів, в надії убезпечити себе від
бюрократичної тяганини і заощадити гроші нерідко займаються пошуками сурмами самостійно, ризикуючи при цьому бути обдуреними претенденткою. Чорних схем для обману подружніх
пар існує безліч.
В Україні існує гостра необхідність вдосконалення чинного репродуктивного законодавства і прийняття спеціального нормативно-правового акту, який би регламентував застосування
сурогатного материнства як виду допоміжних
репродуктивних технологій, інакше поширенню
таких схем не можна буде перешкоджати.
По-третє, як свідчить практика, прогалини в
законодавстві в сфері сурогатного материнства
дозволяють виникати небажаним ситуаціям.
Перш за все, такі ситуації пов’язані з відмовою
сурогатної матері віддавати дитину біологічним
батькам, шантажем переривання вагітності, вимогами додаткових грошей, погрозами розголошення інформації про народження дитини. В
свою чергу, біологічні батьки можуть не виплатити сурогатній матері обіцяну грошову компенсацію, не забезпечити її належними умовами під
час вагітності та пологів. Для запобігання подібних колізій експерти вважають за необхідне
захистити майнові та немайнові права і законні
інтереси сторін «репродуктивного процесу».
Перш за все, це підготовка відповідного договору між сторонами, який повинен включати в
себе оформлення письмової згоди біологічних
батьків на виношування сурогатною матір’ю
ембріона, отриманого в результаті екстракорпорального запліднення, та письмової згоди сурогатної матері (і її чоловіка за наявності) на виношування дитини; підготовку заяви сурогатної
матері про відсутність претензій до біологічних
батьків після закінчення програми сурогатного

материнства; оформлення згоди сурогатної матері на запис генетичних батьків як батьків дитини
в органах реєстрації актів цивільного стану. Цей
документ повинен складатися відповідно до положень чинного законодавства України, враховуючи індивідуальні вимоги, побажання та можливості подружжя та сурогатної матері.
Договір сурогатного материнства обов’язково
повинен містити істотні умови, такі як: сторони,
зміст наданих послуг, алеаторне зобов’язання,
строки, оплатність та гарантії.
У договорі бажано, щоб були чітко визначені такі моменти: компенсація витрат на медичне
обслуговування; місце проживання сурогатної
матері на час вагітності; медичний заклад, в якому буде проведено штучне запліднення; наслідки
народження неповноцінної дитини; зобов’язання
сурогатної матері дотримуватися всіх порад лікаря; санкції за недотримання умов договору.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене треба зазначити, щоб на сьогоднішній день в Україні
відбулася в повному обсязі правова адаптація суспільства до розвитку медицини в області репродуктивних технологій, необхідно на законодавчому
рівні врегулювати і виправити такі недоліки: прийняти спеціальний нормативно-правовий акт, який
детально регламентує всі аспекти відносин сурогатного материнства; врегулювати істотні умови
договору, що укладається між сурогатною матір’ю
та біологічними батьками (подружжям) із внесення відповідної статті в Цивільний кодекс України;
створити при Міністерстві охорони здоров’я центр
по допомозі з підбору сурогатної матері і веденні
державної загально єдиної бази подружніх пар,
які бажають скористатись послугами сурогатного
материнства та жінок, які зможуть надати такі послуги з подальшим наданням правової допомоги
в оформленні договору сурогатного материнства.
Також, пропонується внести в Сімейний та Цивільний кодекси України окремі статті, що будуть
чітко регламентувати застосування сурогатного
материнства.
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Особливості успішної адаптації дітей-інвалідів
з патологією опорно-рухового апарату
У статті розглядаються питання теорії та практики психофізичної адаптації та соціалізації дітей з інвалідністю та порушеннями опорно-рухового апарату. Спираючись на аналіз сучасного стану процесу соціалізації осіб з обмеженими
психофізичними можливостями в Україні, вивчення практичного досвіду діяльності Центрів ранньої реабілітації дітейінвалідів та Центрів професійної реабілітації інвалідів, базового законодавства, що регламентує відповідну діяльність
цих установ, а також орієнтуючись на науково-теоретичний аналіз інновацій досвідчених вітчизняних і зарубіжних педагогів-науковців і практиків у галузі соціального захисту інвалідів, автором були визначені умови забезпечення ефективності адаптації та соціалізації дітей з інвалідністю та порушеннями опорно-рухового апарату.
Ключові слова: захворювання опорно-рухового апарату, інвалідність, адаптація, психофізична реабілітація,
соціалізація.
В статье рассматриваются вопросы теории и практики психофизической адаптации и социализации детей с
инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Опираясь на анализ современного состояния
процесса социализации лиц с ограниченными психофизическими возможностями в Украине, изучение практического опыта деятельности Центров ранней реабилитации детей-инвалидов и Центров профессиональной
реабилитации инвалидов, базового законодательства, регламентирующего соответствующую деятельность
этих учреждений, а также ориентируясь на научно-теоретический анализ инноваций опытных отечественных и
зарубежных педагогов-ученых и практиков в области социальной защиты инвалидов, автором были определены
условия обеспечения эффективности адаптации и социализации детей с инвалидностью и нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Ключевые слова: заболевания опорно-двигательного аппарата, инвалидность, адаптация, психофизическая
реабилитация, социализация.
The article deals with the theoryand practice of the psychophysical rehabilitation and socialization of children with
disablement and musculoskeletal disorders. The study of the process of the adaptation and socialization of disabled
individuals in Ukraine, the practices of the Centers of the early rehabilitation of disabled children and the Centers of the
professional rehabilitation of disabled adults, basic legislation regulating their work, as well as guided by the theoretical and
practical analysis of the innovations offered by experienced national and foreign practitioners and researchersin the area
of the social protection of people with disabilities, the author of the article was able to define the conditions of ensuring the
efficiency of the adaptation and socialization of children with disablement and musculoskeletal disorders.
Key words: musculoskeletal disorders, disablement, adaptation, psychophysical rehabilitation, socialization.

Тепер, коли ми навчилися
літати по повітрю,як птахи,
плавати під водою як риби,
нам не вистачає лише одного:
навчитися жити на землі, як люди.
Б. Шоу
Проблема інвалідності цікавила людей з глибокої давнини. Люди, що страждають від важких
недуг і мають обмежені можливості для життя
і діяльності, традиційно були одним з об’єктів
благодійності і милосердя. За даними ООН, у
світі налічується приблизно 450 мільйонів людей з порушеннями психічного та фізичного
розвитку. Це складає 1 / 10 числа жителів нашої
планети. Дані всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ) свідчать, що кількість таких
жителів у світі досягає 13% (3% дітей народжуються з вадами інтелекту і 10% дітей з іншими
психічними і фізичними вадами). Усього у світі
близько 200 мільйонів дітей з обмеженими можливостями.
Інвалідність є важливим індикатором оцінки
стану популяційного здоров’я поряд із показ-

никами захворюваності, медико-демографічних
процесів, критеріїв фізичного розвитку, тощо.
Особливо важливе значення надається цьому показнику в аналізі здоров’я дитячого населення.
Впродовж останніх років в Україні спостерігається негативна динаміка популяційного
здоров’я дітей, про що свідчать медико-статистичні показники.
Це, зокрема, зниження показників фізичного
розвитку дітей, підвищення рівня захворюваності та інвалідності.
В Україні впродовж багатьох років рівень інвалідності, як один з показників здоров’я населення, залишається досить високим. Зростання
інвалідності в нашій країні свідчить про зниження рівня здоров’я нації в цілому.
В останні роки відбуваються несприятливі
зміни у віковому складі інвалідів, а саме, збільшення чисельності інвалідів молодого віку, в
тому числі з дитинства .
В даний час в Україні 1,6 млн. дітей належать
до категорії осіб з обмеженими можливостями
здоров’я і потребують спеціальну освіту і соціальне виховання, що відповідають їх потребами.
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В Україні частота дитячої інвалідності за останнє десятиліття збільшилася в два рази.
Щорічно в країні народжується близько 30
тисяч дітей з вродженими спадковими захворюваннями, серед них 70-75% є інвалідами.
У структурі захворюваності дітей особливе
місце належить порушень опорно -рухового апарату, в тому числі викривленням хребта. Поширеність сколіотичної хвороби становить у різних
вікових групах серед дітей і підлітків 35% [1].
Функціональні порушення постави не розглядаються як захворювання, проте, впливаючи на
організм зростаючої дитини, дефектна постава
створює умови для несприятливого функціонування внутрішніх органів, що в свою чергу призводить до виникнення різних захворювань. Тому
усунення функціональних порушень постави у
дітей є профілактикою цілого ряду ортопедичних
і органічних захворювань у дітей і дорослих.
Діти з прогресуючими формами сколіозу –
це реальні інваліди, які поповнюють соціально
невлаштовану категорію населення. Все це позначається на динаміці розвитку розумових та
пізнавальних здібностей дітей, що дуже рідко
виражається в процесі навчання таких хворих
дітей в умовах звичайних загальноосвітніх шкіл.
Підвищена стомлюваність, психологічне перевантаження від швидкої змінюваності навчальних ситуацій і інші фактори соціально-психологічного характеру ведуть до того, що у таких
дітей падає мотивація навчання, виникає почуття непевності в собі, що переходить в подальшому в замкнутість.[2]
До порушень опорно-рухового апарату (ПОРА) відносять поліомієліт, дитячий
церебральний параліч, ампутацію кінцівок,
хребтово-спинальну травму та інше.
Суттєве значення у психології осіб з даними
вадами має група інвалідності. Так, наприклад,
С.М. Попов виділив психологічні особливості
осіб з порушеннями ОРА залежно від групи інвалідності:
Інваліди I групи з дитинства – психологічно
найменш сприятливий контингент. Самооцінка
їх низька, відношення до людей суперечливе. З
одного боку, їм властива емоційна незрілість, з
іншого – їх обтяжує положення опікуваних.
Інваліди II групи з дитинства відрізняються
відносною психічною стабільністю. У них вище,
ніж у інших інвалідів, самооцінка; вони відчувають себе найбільш особистісно сильними, у них
найменше виражена депресивність. У цієї категорії інвалідів міжособистісні відносини взагалі
стабільні і благополучні, вони не виглядають
ізольованими від інших людей. Ці інваліди краще уловлюють нюанси взаємин з оточуючими,

найбільш пластичні в спілкуванні. Правда, за
цим зовнішнім благополуччям стоїть, як показали дослідження, індиферентність, байдужість
до оточуючих, недостатнє емоційне включення
у взаємини з товаришами. Характерною для них
є установка на своєрідну співпрацю з інвалідами інших нозологій, розподіл на «своїх» та «чужих», причому «чужі» свідомо оцінюються нижче, ніж інваліди зі «своїм» захворюванням. Така
установка, звичайно, ускладнює спілкування.
Інваліди III групи з дитинства унаслідок порушень опорно-рухового апарату, здавалося б,
через незначну вираженість дефекту повинні
найкращим чином пристосуватися до життя
в суспільстві. Проте насправді все це є прямо
протилежне: у цих інвалідів виявляється значна психологічна дезадаптація, їх самооцінка
суперечлива. Зовні, на усвідомленому рівні вона
завищена,проте це лише компенсація глибоко
лежачого, неусвідомленого почуття неповноцінності, відмінності від інших. Їх загальне відношення до оточуючих більш негативне, ніж у
інвалідів I і II групи з дитинства. При цьому їх
міжособистісне сприйняття найменше диференційоване, вони менш пластичні в міжособистісних контактах. Таке психологічне неблагополуччя інвалідів III групи з дитинства пояснюється
їх невизначеним, «проміжним» положенням між
хворими і здоровими людьми.
Особливу категорію складають інваліди з порушеннями опорно-рухового апарату, придбаними в більш дорослому віці. Ці люди пережили
кризу, деформацію звичних відносин з навколишнім світом. У них, як і у інвалідів III групи
з дитинства, загальне відношення до оточуючих
негативне, ніж у інших категорій інвалідів. Особливо складні і суперечливі їх відносини з близькими людьми. Насторожує в них їх пасивність,
невіра в можливість що-небудь змінити [3].
Можливість патологічного формування особистості дітей-інвалідів з патологією опорнорухового апарату, що має не стільки біологічну,
скільки соціальну основу. Таким дітям притаманні нестабільність нервово-психічних процесів,
високий рівень реактивної й особистої тривожності, нестійкість до фрустрації. Вони важко переживають свою неповноцінність, незадоволені
статусом у колективі, у них формуються егоцентризм, підвищене навіювання, агресивність. Поряд із відсутністю ігрового досвіду це призводить
до того, що на момент вступу до школи дошкільники з руховими порушеннями не мають навичок
поведінки у колективі ровесників.
Певні порушення спостерігаються й у формуванні мотиваційної сфери. для більшості дітей цієї категорії аналіз мотиву вчинку виявля-
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ється недоступним, а його оцінка здійснюється
на основі «ефекту дії». З віком аналіз мотивів
учинків формується, але темп цього формування дуже уповільнений. Проте саме розвиток навчальної мотивації має вирішальне значення у
підготовці дитини до школи.
Здатність до шкільного навчання передбачає
не лише психічну, а й фізичну підготовку дітей
до засвоєння знань, умінь і навичок. При цьому
важливу роль відіграє розвиток рухових навичок і
дрібної моторики рук, хоча у дітей із вадами опорно-рухового апарату функції значно порушені.
Страждають і загальні рухи, і дрібна моторика, і координація. У багатьох дошкільників
виявляються патологічні установки, контрактури, деформації рук. Наслідком цього стає скорочення обсягу рухів у суглобі плеча, передпліччя, кисті, обмеження розгинання передпліччя в
ліктьовому суглобі, а також обмеження супінації
(положення руки, коли кисть повернута долонею
догори). У цих дітей спостерігається недостатня
сформованість функції кисті і пальців.
Внаслідок неповноцінності фізичного розвитку на психічний стан дітей впливає велика
кількість негативних факторів, що викликають
труднощі в адаптації в суспільстві. Слід зазначити взаємозв’язок погіршення фізичного стану
з психосоціальним здоров’ям дітей, оскільки
спостерігається соціальна дезадаптація, занижена самооцінка, низька успішність у школі, симптоми психічних розладів. за цієї причини діти з
хронічними соматичними порушеннями часто
страждають псіхогенними захворюваннями та
особистісної дезадаптацією і, як наслідок, мають належний негативний психоемоційний фон.
Нерідко ця психопатологічна ситуація супроводжується спотвореним сприйняттям щодо
причини, перебігу та наслідків захворювання, а
це може ускладнювати процес одужання та особистісної реадаптації паціента.
Середа є тим фактором, який провокує
включення інстинктивних програм регуляції

поведінкових реакций за допомогою психомоторних механізмів ,тому можливі дисфункції
даних реакцій для дітей з обмеженими фізичним можливостями і порушеннями в психоемоційної сфері.
Патологічні поведінкові реакції спостерігаються в тому випадку, якщо вони супроводжуються зниженням адаптації. При цьому необхідно враховувати низьку вихідну адаптаційну
здатність дітей з ортопедичними патологіями.
Зокрема, від ступеня впливу псіхоемоційного стану на поведінкові реакції залежить
спосіб життя, який є провідним фактором стану
здоров’я.
Соціалізація осіб з ПОРА – це не лише опіка, турбота про людей з інвалідністю, але й сукупність заходів, які допомагають людині стати
впевненою у своїх силах, сприяють її власній активності. Педагогічна умова забезпечення ефективності комплексної реабілітації та соціалізації
осіб з порушеннями опорно-рухового апарату
пов’язана з оптимізацією діяльності суб’єктів
регіонального реабілітаційного середовища, яка
ґрунтується на комплексному, особистісно орієнтованому підході, щодо надання медико-соціальної, психологічної, педагогічної допомоги
особам з ПОРА шляхом використання педагогічних технологій, що забезпечують урахування
особливостей інвалідів та сприяють їхній соціальній захищеності [4].
В даний час найбільш комплексним і пролонгованим видом лікувально -профілактичної
допомоги дітям, хворим на сколіоз, є їх перебування в спеціалізованих школах – інтернатах, де
загальноосвітній процес поєднується з охоронним лікувально-оздоровчим, коригуючим та тренуючим режимами [5].
Хоча люди з обмеженими можливостями та
їх родини як і раніше наштовхуються на бар’єри
у взаєморозумінні та спілкуванні з іншими людьми, в цілому ж соціальне ставлення до інвалідів
змінюється в кращу сторону.
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ОКОРУХОВІ ПОРУШЕННЯ
ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ УРАЖЕННЯХ ЗОРОВОГО НЕРВА
Ушкодження орбітальної частини зорового нерву часто супроводжується травмуванням окорухових нервів. При
пошкодженнях краніальної частини зорового шляху окорухові порушення часто є методом топічної діагностики. Обстеження функціональних проявів із врахуванням їх впливу на бінокулярний зір є важливим на даний час.
Ключові слова: окорухові порушення, травматично-оптична нейропатія, топічна діагностика.
Повреждения орбитальной части зрительного нерва часто сопровождается травмированием глазодвигательных
нервов. При повреждениях краниальной части зрительного пути глазодвигательные нарушения часто является методом топической диагностики. Обследование функциональных проявлений с учетом их влияния на бинокулярное
зрение является важным в настоящее время. Цель. Изучить особенности глазодвигательных реакций при ТОН.
Было обследовано 6 больных (12 глаз) с признаками ТОН (группа 1), 7 (14 глаз) с кранио-фациальной травмой без
признаков ТОН (группа 2). Контрольная группа составила 8 (16 глаз) практически здоровых людей. По данным исследований выявлен ряд больных, имевших сочетанное повреждение зрительного нерва (ТОН) и поражение глазодвигательного аппарата. Приводим примеры, когда исследования глазодвигательных реакций мало выдающееся
значение для диагностики ТОН, что было подтверждено данными визуализирующих методов. Вывод. Таким образом исследования функций глазодвигательного аппарата при травматических поражениях зрительного нерва способствует повышению эффективности использованием современных нейровизуализуючих методов, позволяет
уточнить локализацию повреждения головного мозга и зрительного пути, а следовательно более целенаправленно
использовать лечебные манипуляции.
Ключевые слова: глазодвигательные нарушения, травматично-оптическая нейропатия, топическая диагностика.
Damage of the orbital optic nerve injury is often accompanied by oculomotor nerves. Often eye movement disorders are
using topical diagnosis of cranial injuries in visual way. Survey functional manifestations taking into account their impact on
binocular vision is important at this time. Purpose. Investigation of oculomotor reactions in TON. Were examined 6 patients
(12 eyes) with signs TON (group 1), 7 (14 eyes) with cranio-facial trauma without evidence TON (group 2). The control group
was 8 (16 eyes) of healthy subjects. According to research revealed a number of patients who had combined damage of
the optic nerve (TON) and lesions of the oculomotor system. Here are examples where research oculomotor reactions had
an outstanding value for the diagnosis of TON, which was confirmed by imaging methods. Conclusion. Thus the study of
functions of the oculomotor system in traumatic lesions of the optic nerve improves efficiency using modern neuroimaging
methods that allows you to specify the location of brain damage and visual way and therefore more targeted use therapeutic
manipulation.
Key words: eye movement disorders, traumatic optic neuropathy, topical diagnosis.

Травматична оптична нейропатія (ТОН) – це
ушкодження зорового нерва у будь-якій його
частині з частковою або повною втратою його
функцій. Пацієнти з травматичними ураженнями
зорового нерву це люди молодого віку; у 50% виявляють значне зниження зорових функцій [7].
ТОН часто є наслідком травми очей, черепно-мозкової травми, проте найтяжчі за наслідками є поєднані краніо-фаціальні пошкодження з переломами орбіти із зміщенням кісткових уламків [6].
Ушкодження орбітальної частини нерва часто супроводжується травмуванням окорухових
нервів [2]. Саме за таких умов виникає поєднане
ушкодження зорового нерва і окорухового апарату. Що в подальшому веде до низької гостроти
зору та інвалідизації.
При пошкодженнях краніальної частини зорового шляху окорухові порушення часто є методом топічної діагностики [3]. Тому врахування
даних бінокулярного зору і окорухових реакцій
підвищує точність діагностики уражень зорово-

го нерва, що дає можливість вчасно застосувати
коректні методи лікування.
Діагностика ж травмувань нервового апарату ока в більш ранній термін утруднена. Часто,
прояви окорухових порушень є єдино доступними для діагностики в ранній термін, коли визначення функціональних симптомів утруднене
в зв’язку із важкістю супутніх пошкоджень [4].
А первинно виявлене ушкодження окорухових
нервів, часто маскує, а тому утруднює розпізнання ушкодження і зорового нерва.
Через скритий перебіг (невеликі кути косоокості і незначне обмеження рухомості очних
яблук), розлади бінокулярного зору і окорухових
реакцій не виявляються під час скринінгового
обстеження [3]. Тому для уточнення необхідне
застосування сучасних нейровізуалізуючих методів, інформативність яких також залежить від
попередньої топічної діагностики [1]. За таких
умов подальші візуалізуючі обстеження стають
більш прицільними.
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Тому саме удосконалення методики топічної
діагностики має особливе значення для вивчення патогенезу і морфології уражень зорового
нерва і окорухового апарату. Обстеження функціональних проявів із врахуванням їх впливу на
бінокулярний зір є важливим на даний час.
Мета дослідження. Вивчити особливості
окорухових реакцій при ТОН.
Матеріали і методи. Було обстежено 6 хворих (12 очей) з ознаками ТОН (група 1), 7 (14 очей)
з краніо-фаціальною травмою без ознак
ТОН (група 2). Контрольна група становила
8 (16 очей) практично здорових людей.
Всі пацієнти знаходились на тривалому стаціонарному лікуванні відділень хірургічного
корпусу Івано-Франківської обласної клінічної
лікарні. Починали своє перебування з відділення
реанімації в зв’язку із наявністю важкої черепно-мозкової травми поєднаної із пошкодженням
лицевого черепа, а тому реконструктивні операції на орбіті (метало остеопластика у відділенні
щелепно-лицевої хірургії) були відстрочені за
життєвими показами.
Для діагностики ТОН використано візометрію (гострота зору не стороні ураження у групі
1 була 0,6±0,1 і на стороні протилежній 0.8±0,1),
хромопериметрію, периметрії Humphrey, фосфен діагностику.
Офтальмологічні обстеження в перші дні
були мінімальними і включали визначення зіничних і окорухових реакцій та офтальмоскопію. Після стабілізації стану, при можливості
пересування і відповідати на запитання (через 2
тижні – 1 місяць), а також через 3 місяці після
лікування використовували візометрію, сферопериметрію та кампіметрію Humphrey, фосфендіагностику.
Із нейровізуалізуючих методів використовували спіральну комп’ютерну (КТ) і магнітнорезонансну томографію (МРТ) на базі ІваноФранківської ОКЛ для виявлення особливостей
ураження орбітальної частини.
Положення і рухомість очей оцінювали
суб’єктивно, за допомогою периметра, методом Дембського К.Л. (рис. 1). Камера при цьому поміщалася на дугу периметра Ферстера,
рухалась разом із зміною положення очей. Хворий при цьому спрямовував погляд в об’єктив
камери. Проводили фотографування очей в 9
крайніх відведеннях (межа суб’єктивної появи двоїння або об’єктивно встановленої зупинки одного із очей). Вимірювали довжину
між зіничної відстані і градус відхилення цієї
лінії від горизонталі, а також положення цих
крайніх точок в системі координат периметра.
Фотографування з використанням спалаху до-

зволяє також оцінити симетричність його відбиття [5].

Рис. 1. Метод Дембського К.Л.
Визначали також кут конвергенції. При цьому об’єкт (об’єктив фотокамери) наближався
максимально близько (до відчуття пацієнтом
двоїння або видимого відхилення одного з очей)
при фіксації погляду двома очима на ньому. Кут
конвергенції визначався за формулою (1):
К=1/2 А/Dpp (1)
де К – кут конвергенції, А – мінімальна відстань наближення об’єкта,
Dpp – між зінична відстань у момент фіксації.
Для визначення градусів відхилення використовувалася програма Compas 3D V12. Статистичну обробку даних проводили за допомогою прикладного пакету Excels Statistica.
Результати дослідження. За даними досліджень виявлено ряд хворих, які мали поєднане
пошкодження зорового нерву (ТОН) і ураження
окорухового апарату. Наводимо приклади, коли
дослідження окорухових реакцій мало визначне
значення для топічної діагностики, що було підтверджено даними візуалізуючих методів.
Приклад 1.
Хворий С. 24 роки. Отримав черепно-мозкову травму в результаті ДТП. В якості ранніх
непрямих ознак компресійної ТОН були окорухові розлади (офтальмоплегія, паралітична
косоокість, птоз, порушення конвергенції), які
свідчили про пошкодження верхньої орбітальної щілини. На той час у нього відмічався повний набір симптомів синдрому верхньої орбітальної щілини. До лікування (через 1 тиждень
після операції) гострота зору на стороні ураження була 0,0 (нуль), на протилежній 0,8. На
стороні ураження не дивлячись на відсутність
світловідчуття залишалась збереженою, хоч
і ослабленою пряма реакція зіниці на світло.
В результаті проведеного нейропротекторного лікування гострота зору на іпсілатеральній
стороні не змінилась, проте на протилежній –
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підвищилась до 1,0, поле зору розширилося,
покращилися показники електричної чутливості зорового нерву.
Окорухові порушення були наступні – відхиення осі положення очей від горизонталі при
погляді прямо на 3,5° і вниз на 2,6°, в той час як
в інших відведеннях цей показник в середньому
становив 1,2°. Також у нього відмічалось обмеження синхронності рухів очей до 30° та вкорочення між зіничної відстані при погляді вправо і
догори. У вказаних відведеннях у травмованого
відмічалося посилення диплопії (рис. 2).

Приклад 2.
У пацієнтів О. через 4 місяці гострота зору
на праве око становила 0,4, на ліве 0,8, а у другого – 0,8 і 1,0 відповідно. Проте залишились
окорухові порушення, які корегуються за допомогою призматичних лінз силою у першого
травмованого 0,5 ∆ вісь 105° на праве око і у
другого – 3 ∆ вісь 45°. Крім того в потерпілого О. залишився низьким середній поріг чутливості до миготіння з подвійним значенням
частоти, визначений за допомогою Humphreyкампіметрії, який становив -8,03 dB для правого ока і -8,41 dB для лівого.
За даними КТ встановлено множинні
переломи кісток в ділянці верхівки орбіт обох
очей із защемленням правого зорового нерву
(рис. 4).

Рис. 4. КТ пацієнта О., перелом орбіти
в ділянці верхівки обох очей (1, 4)
із зміщенням уламків (3) правого ока

Рис. 2. Дані дослідження
окорухових реакцій хворого С.
За даними КТ у нього встановлено перелом
внутрішньої стінки орбіти із зміщенням кісткових уламків із защемленням орбітальної частини
правого зорового нерву (рис. 3.) і защемлення
правого нервово-судинного пучку у верхній орбітальній щілині.

Рис. 3. КТ пацієнта С.,
перелом внутрішньої стінки орбіти (1)
i защемлення зорового нерву (2) правого ока

Приклад 3.
Хворий З., 42 років, який отримав черепно-мозкову травму, відрізнявся тим, що у нього при первинному огляді видимих окорухових порушень виявлено не було, хоча відмічалась на диплопія при
погляді вправо і догори. При застосуванні методики Дембського виявлено відхилення осі положення очей від горизонталі при погляді прямо на 2,6° і
вверх на 1,6° (що не спостерігалося серед інших),
в той час як в інших відведеннях цей показник в середньому становив 1,3° (рис. 5 А.). Також у нього
відмічалось обмеження синхронності рухів очей
до 30° та вкорочення між зіничної відстані при
погляді вправо і догори. Знайдені окорухові симптоми поєднувались із гіршими функціональними
показниками (ознаками ТОН правого ока). Відмічалося бітемпоральне звуження поля зору, більш
виражене на лівому оці та парацентральна скотома
також зліва. Вказані порушення можуть свідчити
про ушкодження центральної частини відвідного
нерва справа та, можливо, хіазмальної частини зорового шляху.
Проведене прицільне МРТ дослідження виявило в внутрішньо-мозкову гематому лобної
долі зправа (рис. 5. Б).
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Рис. 5. Дані хворого З. А. дослідження окорухових реакцій, Б. МРТ
Висновок. Таким чином дослідження функцій окорухового апарату при травматичних
ураженнях зорового нерву сприяє підвищенню
ефективності використанням сучасних нейро-

візуалізуючих методів, що дозволяє уточнити
локалізацію пошкодження головного мозку та
зорового шляху, а отже більш цілеспрямовано
застосувати лікувальні маніпуляції.
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МУЛЬТИДЕТЕКТОРНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
У ДІАГНОСТИЦІ ПАНКРЕАТИЧНИХ ПСЕВДОКІСТ
Панкреатичні псевдокісти є одним з найчастіших наслідків як гострих, так і хронічних панкреатитів, нерідко супроводжуючись життєво небезпечними ускладненнями. Пропонується використання методу мультидетекторної
комп’ютерної томографії для удосконалення діагностичної семіотики усіх форм панкреатичних псевдокіст та їх
ускладнень; виділення найчастіших ознак таких кіст, що дозволить знизити рівень захворюваності та скоригувати
лікування даної нозології.
Ключові слова: панкреатичні пседокісти, мультидетекторна комп’ютерна томографія, діагностична семіотика,
ускладнення панкреатичних пседокіст.
Панкреатические псевдокисты являются одним из наиболее частых осложнений как острых, так и хронических
панкреатитов, нередко сопровождаясь жизненно опасными осложнениями. Предлагается использование метода
мультидетекторной компьютерной томографии для усовершенствования диагностической семиотики всех форм
панкреатических псевдокист и их осложнений; определения наиболее часто встречающихся признаков таких кист,
что позволит снизить уровень заболеваемости и внести коррективы в лечение данной нозологии.
Ключевые слова: панкреатические псевдокисты, мультидетекторная компьютерная томография, диагностическая семиотика, осложнения панкреатических псевдокист.
Рancreatic pseudocysts are the most often complications of acute and chronic pancreatitis, and not seldom have
the dangerous complications. Its proposed to use the method multidetected computer tomography for improvement of
diagnostic semiotics of all forms of pancreatic pseudocysts and their complications; definition the most often signs of these
cysts, which allows to reduce the mordibity and choose the correct treatment.
Key words: pancreatic pseudocysts, multidetected computer tomography, diagnostic semiotics, pancreatic
pseudocysts’ complications.

Актуальність теми. Останнім часом спостерігається зростання рівня захворюваності
на панкреатит [16]. У світі гострий панкреатит
належить до найпоширеніших хірургічних хвороб, щорічна захворюваність в середньому складає від 5 до 80 осіб на 100 тис. населення [20],
ще вища остання в Україні – 102 особи на 100
тис. населення [2]. Захворюваність на хронічний панкреатит у європейських країнах складає
8,7 – 26,4% на 100 тис. населення [9], в Україні –
27,4–50 випадків на 100 тис. населення – [6], [7].
При цьому панкреатичні псевдокісти (ПП) є
чи не найбільш частими ускладненнями як гострих, так і хронічних панкреатитів [11], [14]; за
даними [4], ПП ускладнюють перебіг останніх у
кожного п’ятого пацієнта. Частота виникнення
ПП при панкреатитах сягає 40-50%, а щорічна
захворюваність становить 4,5% на 100 тис. населення [1], [13], [17]. Рідше причиною розвитку
ПП є травми підшлункової залози (Пз) [3]. Так,
за даними [17], лише у 3-5% пацієнтів ПП виникають після травми Пз.
Питома вага ПП складає 75–80% серед усіх
кістозних утворень Пз – [5], [17]. Описуються
різні розміри ПП, ПП діаметром більше 10 см

звуться гігантськими, трапляються і ПП до
20 см у діаметрі [10].
ПП часто супроводжуються ускладненнями,
летальність від яких сягає 80%, не в останню
чергу, через нагноєння псевдокіст [1], [15], [18].
Відомі такі життєво небезпечні ускладнення ПП,
як: крововилив у кісту і профузна кровотеча, нагноєння кіст із розвитком абсцесу або заочеревинної флегмони, розрив кісти з виникненням
перитоніту, біліарна гіпертензія з подальшою
механічною жовтяницею, дуоденальна непрохідність, утворення цисто-ентеральних та цистоплевральних нориць [3], [7].
Найчутливішим променевим методом діагностики ПП є мультидетекторна комп’ютерна
томографія (МДКТ) [8], [11], [21], бо вона дозволяє уточнити локалізацію та поширеність
патологічного процесу у Пз, перипанкреатичній жировій клітковині; діагностувати наявність
можливих ускладнень, обрати оптимальну тактику лікування таких пацієнтів.
Разом із тим, діагностична семіотика ПП систематизована не у повній мірі, існуючі дотепер
діагностичні протоколи МДКТ потребують доопрацювання.
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У зв’язку із вищезазначеним, відповідний науковий інтерес викликає розробка семіотики ПП
за даними МДКТ, для підвищення ефективності
ранньої діагностики та оптимізації лікування даної нозології.
Мета: підвищення ефективності діагностики
панкреатичних псевдокіст, шляхом уточнення їх
комп’ютерно-томографічної семіотики.
Матеріали та методи. Обстежено 45 пацієнтів віком від 25 до 56 років, із клінічним діагнозом,
підтвердженим результатами подальших хірургічних втручань, на 64-зрізовому комп’ютерному
томографі LightSpeed VCT, GE; із товщиною зрізу
2,5 мм та подальшою реконструкцією 1,25 мм, пероральним контрастуванням петель кишківника
(Треомбраст), внутрішньовенним контрастуванням (Томогексол-350, 100 мл). Були використані
наступні параметри болюсної фази дослідження:
швидкість введення 3–5 мл/с, розрахунок контрасної речовини 2 мл/кг ваги пацієнта, початок її
введення із затримкою 5 секунд. Венозна фаза
розпочиналася із затримкою 50 сек., що забезпечувало достатнє контрастування паренхіми Пз та
судин системи v. portae.
Переважна більшість пацієнтів була чоловічої статі (28 хворих, 62,2%). Серед жінок у 11
хворих (24,5%) у анамнезі було зареєстровано
гострий чи хронічний панкреатит, жовчокам’яну
хворобу (5 осіб, 11,1%), рідко (у 1 особи, 2,2%) –
закриту травму черевної порожнини. Серед чоловіків у 17 хворих (37,8%) також відмічався
панкреатит, у 7 хворих (15,6%) – зловживання
алкоголем; рідше – травма гепатопанкреатодуоденальної зони (4 особи, 8,8%), що співпадає із
світовими науковими даними [5], [13], [19].
Була використана наступна класифікація ПП –
The Atlanta classification system [10], згідно якої
розрізняють чотири типи кіст: a) рідиновмісна
структура, що розвинулася гостро, у ранньому
періоді після гострого панкреатиту – «тип a»;
b) гострі ПП, являє собою порожнину, оточену
валом із «контрасної» – фіброзної чи грануляційної тканини, та є наслідком гострого панкреатиту
чи травми – «тип b»; c) хронічні ПП, що розви-

ваються при хронічному панкреатиті, з передуючим епізодом рецидиву панкреатиту – тип «с»;
d) панкреатичний абсцес, локалізований зверху
від Пз, як наслідок панкреатиту або травми –
«тип d». Уточнюється, що діагноз гострої ПП
встановлюється за умови персистенції рідиновмісної структури на протязі 4–6 тижнів, та наявності у ній відмежованої стінки [10].
Результати та їх обговорення. Згідно наведеної класифікації, найчастіше діагностувалися рідиновмісні структури (тип а) – у 20 хворих
(44,5%) – рис. 1; рідше – гострі ПП (тип b) – у
15 хворих (33,3%) та хронічні ПП – у 9 пацієнтів
(20,0%) – (тип с) – рис. 2, найрідше – панкреатичні абсцеси (тип d) – у 1 хворого (2,2%) – рис. 3.
Діагностична семіотика розроблялася з огляду на наступні параметри ПП: розміри (1-3 см,
3–6 см, більше 6 см); розташування (в межах Пз,
пеерважно перипанкреатично), локалізація по
анатомічних зонах Пз (головка, тіло чи хвіст);
форма (округла або неправильна); товщина стінки (до 3 мм, 3-5 мм, більше 5 мм), будова (одно-,
багатокамерні); структура (гомогенна, гетерогенна); наявність ускладнень – табл. 1.
В 1 хворого (2,2%) були діагностовано гігантську ПП діаметром 15,7 см. Лише у 2 пацієнтів
(4,5%) ми спостерігали 2 ПП одночасно – рис. 1.
За даними [12], панкреатичний абсцес являє
собою локалізовану форму інфекції, що розвивається у Пз чи оточуючих тканинах, та формується внаслідок некротичного панкреатиту. Термін
«інфікована ПП» лише умовно відрізняється від
панкреатичного абсцесу, тільки при наявності
гнійного вмісту ПП може розглядатися як панкреатичний абсцес. Виявлений панкреатичний
абсцес (тип d) у 1 хворого (2,2%) ми вважали як
ускладнення нагноєння ПП.
Розглядали наступні ускладнення ПП (див.
табл. 1) у 5 хворих (11,1%): нагноєння – див. рис. 3;
компресія загальної жовчної протоки (із розвитком механічної жовтяниці; тромбоз селезінкової
вени – див. рис. 3; асцит – див. рис. 1, 2; крововилив у кісту та її розрив – останні два ускладнення
є досить рідкими та нами діагностовано не були.
Таблиця 1

Семіотика панкреатичних псевдокіст за даними МДКТ
Діаметр ПП, см

Кількість пацієнтів
1–3

Ознака
Всього
Розташування

абс.

3–6
%

абс.

Всього

більше 6
%

абс.

%

абс.

%

16

35,6

22

48,9

7

15,5

45

100

в межах Пз

16

35,6

21

46,7

5

11,0

42

93,3

перипанкреатично

–

–

1

2,2

2

4,5

3

6,7
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Локалізація
Форма
Товщина
стінки
Будова
Структура

Ускладнення

головіка
тіло
хвіст
округла
неправильна
до 3 мм
3–5 мм
більше 5 мм
однокамерна
багатокамерна
гомогенна
гетерогенна
нагноєння
механічна жовтяниця
тромбоз селезінкової
вени
асцит
відсутність

2
13
1
9
7
3
13
–
16
–
14
2
–
–

4,5
28,9
2,2
20,0
15,5
6,7
28,9
–
35,6
–
31,1
4,5
–
–

8
12
2
5
17
14
7
1
21
1
19
3
–
–

17,8
26,7
4,5
11,0
37,8
31,1
15,5
2,2
46,7
2,2
42,2
6,7
–
–

3
1
3
–
7
–
2
5
5
2
3
4
1
1

6,7
2,2
6,7
–
15,5
–
4,5
11,0
11,0
4,5
6,7
8,9
2,2
2,2

13
26
6
14
31
17
22
6
42
3
36
9
1
1

28,9
57,8
13,3
31,1
68,9
37,8
48,9
13,3
93,3
6,7
80,0
20,0
2,2
2,2

–

–

–

–

1

2,2

1

2,2

–
–

–
–

1
–

2,2
–

1
–

2,2
–

2
40

4,5
88,93

Згідно таблиці 1, у більшості пацієнтів спостерігали ПП діаметром 3-6 см (22 пацієнта, 48,9%),
що були розташовані в межах Пз (42 пацієнти,
93,3%); із локалізацією у проекції тіла Пз (26 пацієнтів, 57,8%), мали неправильну форму (31 пацієнт, 68,9%), товщину стінки 3-5 мм (22 пацієнти,
48,9%), були однокамерні (42 пацієнти, 93,3%),
гомогенної структури (36 пацієнтів. 80,0%).
Більшість виявлених ускладнень (у 4 з 5 пацієнтів) спостерігали при діаметрі ПП понад 6 см;
в цих випадках найчастіше діагностували асцит
(2 пацієнти, 4,5%).

Рис. 1. Хворий Л., 46 років. Клінічний
діагноз: Гострий панкреатит, ускладнений
перипанкреатичною ПП, асцитом. МДКТ,
аксіальний скан (А): 1-рідиновмісна структура неправильної форми в межах сальникової
сумки; 2-збільшена у розмірах підшлункова
залоза, із згладженими міждольковими прошарками (ознаки гострого панкреатиту);
3-перипанкреатича вільна рідина

В усіх ПП накопичення контрасної речовини
було виявлено у стінці, становило до 15–22 од.
Н. у порівнянні із нативною фазою сканування;
та до 17-25 од. Н. у стінці, вмісті кісти в 1 хворого із панкреатичним абсцесом. Пристінкова неоднорідність вмісту кіст, виявлена у 9 пацієнтів
(20,0%), була без накопичення контрасної речовини.
Багатокамерність,
товщина
стінки
більше 5 мм, гетерогенність структури
переважно спостерігалися при діаметрі ПП
понад 6 см.
Висновки: 1. Удосконалена семіотика 4
типів панкреатичних псевдокіст за даними
МДКТ. 2. З них у 20 хворих (44,5%) найчастіше було діагностовано тип а – рідиновмісні
структури, у 15 хворих (33,3%) – гострі псевдокісти (тип b). 3. Систематизовані найчастіші
ознаки таких кіст: діаметр 3-6 см (22 хворих,
48,9%); розташування в межах підшлункової
залози (42 пацієнти, 93,3%), у ділянці тіла (26
пацієнтів, 57,8%); неправильна форма (31 пацієнт, 68,9%); товщина стінки 3-5 мм (22 пацієнти, 48,9%); однокамерність (42 пацієнти,
93,3%); гомогенна структура (36 пацієнтів.
80,0%). 4. Ускладнення панкреатичних псевдокіст були виявлені у 5 пацієнтів (11,0%), з яких
найчастіше діагностували асцит (2 осіб, 4,5%).
5. Встановлені ознаки панкреатичних псевдокіст діаметром понад 6 см: багатокамерність,
товщина стінки понад 5 мм, гетерогенність
структури; гігантська псевдокіста спостерігалася у 1 хворого (2,2%), її діаметр становив
15,7 мм.

138

Медичний форум

♦

Рис. 2. Хворий К., 38 років. Клінічний діагноз: Гострий панкреатит, ускладнений ПП,
випотом. МДКТ, аксіальний скан (А), мультипланарна реконструкція (Б), Volume Rendering
(B): 1-внутрішньопанкреатична ПП неправильної форми, з кальцифікацією стінки
як ознаки хронічного процесу; 2-Пз; 3-жовчний міхур; 4-вільна рідина
у підпечінковому просторі

Рис. 3. Хворий Ш., 42 роки. Клінічний діагноз: Гострий панкреатит із формуванням
псевдокісти. МДКТ, аксіальний скан (А), мультипланарна реконструкція (Б, В):
1-псевдокіста округлої форми; 2-гній; 3-Пз із ознаками панкреатиту;
4-компресія селезінкової вени; 5-селезінка; 6– тромботичні маси у просвіті селезінкової вени;
7-збільшений лімфатичний вузол
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АПРОБАЦІЯ НОВОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПОПЕРЕКОВОЇ
ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНОВАНОЇ ТРАКЦІЇ
Представлені результати апробації нового способу лікування міофасціального больового синдрому поперекової
локалізації шляхом використання для цих цілей комбінованої тракції. Доведена більша ефективність комплексного
лікування з використанням комбінованої тракції у порівнянні з традиційними методами лікування для більш швидкого регресу больового синдрому, покращення функцій хребта, нормалізації м’язового тонусу.
Ключові слова: міофасціальний больовий синдром поперекової локалізації, комбінована тракція, функції хребта, тонус м’язів.
Представлены результаты апробации нового способа лечения миофасциального болевого синдрома поясничной локализации путем использования для этих целей комбинированной тракции. Доказана большая эффективность
комбинированной тракции по сравнению с традиционными методами лечения для более быстрого регресса болевого синдрома, улучшения функций позвоночника, нормализации мышечного тонуса.
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром поясничной локализации, комбинированная тракция,
функции позвоночника, тонус мышц.
The results of testing a new method for treating myofascial pain syndrome lumbar spine by using for this purpose
the combined traction. Proved high efficiency of the combined traction compared to conventional treatments for faster
regression of pain, improve function of the spine, the normalization of muscle tone.
Key words: myofascial pain syndrome lumbar spine, combined traction, spinal function, muscle tone.
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Незважаючи на широкий арсенал консервативних методів лікування міофасціального
больового синдрому поперекової локалізації,
результати його не завжди дають належний позитивний ефект, або залишаються малоефективними, а лікування довготривалим. На даний час
значні кошти та час витрачаються на малоефективне симптоматичне лікування, тоді як більш
перспективним являється етіопатогенетична терапія, направлена на відновлення трофіки структур хребта та м’язів, нормалізацію рухового
стереотипу, що веде до зменшення або ліквідації больового синдрому, оптимізації психічного
стану, збільшення фізичної працездатності та
покращення якості життя пацієнта [1, 3]. Патогенетично обумовленим елементом комплексного
лікування міофасціального больового синдрому
поперекової локалізації є витягування (тракція),
із застосуванням якого досягається розвантаження хребта, зменшення м’язових контрактур,
зниження внутрішньо дискового тиску, усунення підвивихів у міжхребцевих суглобах і збільшення вертикального діаметру міжхребцевого
отвору. Все це призводить до декомпресії корінця і зменшення набряку [2, 5]. Використовують
такі види тракції: сухе витягування – аутотракція, ручне, гравітаційне витягування; підводне
витягування. При грижах міжхребцевих дисків
з больовим синдромом у зв’язку з проблемами
транспортування хворого, зануренням та виходом хворого із басейну перевагу віддають сухим
тракційним методам на горизонтальній площині
або гравітаційному витягуванню на похилій площині [4, 6].
До винаходів останніх років відноситься метод Євмінова, але основними недоліками цього
способу є необхідність докладання значних фізичних зусиль для фіксації і утримання ваги свого тіла на похилій площині, що призводить до
значного напруження м’язів та підвищення артеріального тиску, великих витрат сил та енергії
для виконання комплексу фізичних вправ на цій
похилій площині, що потребує необхідної фізичної підготовленості.
Відомий спосіб терапії захворювань хребта за
Лазаревим має основні недоліки, які повторюють
недоліки способу Євмінова. Крім того, кут нахилу за цим способом розраховують з урахуванням
антропометричних даних, ваги та зросту хворого,
а також сили тертя, але не враховують фізичний
стан та фізіологічні особливості будови тіла пацієнта, наявність і ступінь больового синдрому.
Тому на даний час розробка нового способу лікування хворих з міофаціальним больовим
синдромом поперекової локалізації з використанням тракції хребта, що оптимально поєднує

тракцію з його розвантаженням, тобто оптимізує
процес витягування хребта згідно фізіологічних
особливостей будови тіла пацієнта та клінічних
проявів хвороби, є досить актуальним.
Мета дослідження: підвищення ефективності
лікування міофасціального больового синдрому
поперекової локалізації шляхом використання для
цих цілей нового способу комбінованої тракції.
Матеріали і методи. Дослідження проведено у 149 хворих з міофасціальним больовим
синдромом поперекової локалізації, відібраних
методом випадкової вибірки.
Для оцінки ефективності лікування всі обстежені були поділені на контрольну (69 хворих) і
основну групу (80 хворих). В контрольній групі було 36 чоловіків, середній вік 39±0,9 років
і 33 жінки, (середній вік 41±1,8 років). В основній групі 41 чоловік, середній вік 37±1,4 роки
і 39 жінок, середній вік 38,1±2,1років. Обстежені контрольної і основної групи були ідентичні за віком і статтю, про що свідчить критерій
Х2 (3,32; Р<0,01).
При лікуванні хворих основної групи, поряд
із традиційними методами, була використана
комбінована тракція [7], яка включала гравітаційне витягування хребта на похилій площині, і
відрізнялася тим, що до початку процедури кут
нахилу горизонтальної площини визначали в залежності від індивідуальних особливостей будови тіла пацієнта та клінічних проявів хвороби,
потім розміщували пацієнта на похилій площині, фіксували ноги в статичному і розслабленому
положенні до рухливого візка, висота та кут нахилу якого регулювали в залежності від висоти
стегна пацієнта і проводили комбіновану тракцію – переміщення вдовж осі тіла та згинання,
при цьому тривалість процедури і кількість процедур залежала від клінічного перебігу хвороби.
Процес лікування досягався шляхом розвантаження хребта та його витягування.
Ефективність лікування оцінювалась за змінами об’єму рухів хребта, який визначався шляхом вимірювання відстані від кінця середнього
пальця витягнутих рук до полу. Обмеженість
рухів (згинання) у поперековому відділі хребта
в залежності від рівня можливого нахилу тулуба
вперед з витягнутими руками було розділено на
4 ступені:
1 ступінь – пальці витягнутих рук достигають середньої третини гомілки.
2 ступінь – пальці достигають верхньої
третини гомілки.
3 ступінь – пальці достигають колінних
суглобів.
4 ступінь – пальці достигають нижньої
третини стегон.
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Функція рухливості хребта оцінювалась також за допомогою проби Шобера – проводилось
вимірювання відстані між остистими відростками L5 та L1 за допомогою сантиметрової стрічки
в положенні стоячи та максимального нахилу вперед, при цьому враховувалась різниця між вимірами як до, так и після курсу лікування. У відповідності до рекомендацій экспертів ВООЗ у нормі
значення проби Шобера складає 5,5–6,0 см [2].
Проводилось також дослідження кута нахилу
тулуба в положенні сидячи:
1. Нормальний рівень – кут менше 80 градусів.
2. Легке обмеження гнучкості – кут 80–90
градусів.
3. Помірне обмеження гнучкості – кут 91–119
градусів.
4. Значне обмеження гнучкості – кут 120 градусів та більше.

Використовували також соматоскопічний
метод обстеження хворих. Звертали увагу на наявність болю, парестезій, оніміння, судом і слабкості м’язів, їх локалізацію, змін рухового стереотипу, наявність деформацій хребта.
Результати. Динаміка функціональних порушень поперекового відділу хребта представлена в табл.1. Як видно, розподіл обстежених за
ступенем порушення функції рухливості хребта
при нахилах тулуба вперед із положення сидячи
в основній та контрольній групах до курсу лікування значно не відрізнялись (p=0,95).
Нормальної функції хребта при цьому до
лікування не виявлено ні у одного із обстежених як основної, так і контрольної групи. Після
курсу лікування такі хворі з’явились і в основній групі. Їх виявлено на 5,9% більше, ніж у
контрольній.
Таблиця 1
Розподіл хворих за ступенем порушення функції хребта
при нахилах тулуба вперед із положення сидячи (%)

Ступінь порушення
функції

Контрольна

До лікування
Основна група

Контрольна

Після курсу лікування
Основна група

Нормальний рівень

0,0

0,0

7,8

13,7

Легке обмеження

46,2

45,3

50,2

53,1

Помірне обмеження

40,9

42,3

30,1

25,0

Значне обмеження

13,5

12,4

11,9

Критерій значимості розбіжностей

Х2 =0,13
p=0.95

5,1
Х2 =9.37
p=0.025

Частота хворих з легким обмеженням рухливості хребта до лікування була приблизно
однаковою в обох групах. Збільшення її після
курсу лікування було незначним. Звертає на
себе увагу значне зменшення кількість пацієнтів з помірним та значним обмеженням функції
рухливості хребта, причому більше виражене
в основній групі. Так, в контрольній групі різниця склала 12,4%, а в основній 24,5%. Роз-

біжності цих даних достовірні (p=0,025).
При нахилі тулуба вперед із положення стоячи виявлено (табл. 2), що 1 ступінь порушення функції рухливості хребта до лікування як
в основній, так і в контрольній групі виявлена
лише в поодиноких випадках. Найбільш часто
зустрічалась 3 ступінь порушень. Розбіжності
між групами не при одному ступеню не досягли
рівня статистичної значимості (р>0,1).

Розподіл хворих за ступенем порушення рухливої функції хребта
при нахилі тулуба вперед із положення стоячи (%).
Порушення функції

До лікування

Таблиця 2

Після курсу лікування

1 ступінь

1,2

1,3

2,2

21,3

2 ступінь

29,1

27,7

65,2

63,3

3 ступінь

60,6

58,3

20,0

12,9

4 ступінь

9,1

12,7

9,8

Критерій значності
розбіжностей

Х =1,58
р>0,1

2,1
Х =17,4
p<0,005

2

2
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Після курсу лікування в обох групах у хворих
частіше виявлялась 2 ступінь порушення рухливої функції хребта, яка зустрічалась однаково
часто як в основній, так і в контрольній групі.
Однак, в основній групі на 19,1% частіше після
лікування виявлялась 1 ступінь порушення і на
13,8% рідше 3 и 4 ступені. Розподіл хворих за
ступенем порушення функції рухливості хребта
в основній та контрольній групі після лікування
значно відрізнявся (p<0.005).
При оцінці результатів проби Шобера виявлено, що до лікування в основній групі вона склала
3,11±0,19 см, в контрольній 3,14±0,2 см (р>0,05),
тобто значних розбіжностей не було виявлено.
Після курсу лікування аналогічні дані були відповідно 5,68±0,1 та 5,11±0,15 см і розбіжності їх
були статистично значимими (р<0,01).
При пальпації про гіпертонічний стан м’язів
свідчили болючі м’язові ущільнення, які виявлялися у 58% хворих. Локальні м’язові гіпертонуси найбільш часто виявлялися у м’язах, що
напружують фасцію стегна, багато роздільних,
квадратних, грушоподібних, сідничних і литкових. Середній діаметр м’язових ущільнень склав
3,4 см. В зоні болючого м’язового ущільнення у
всіх хворих виявлялась максимально болюча ділянка (міогенний тригер), в тому числі в 14% з
відбитим тригерним феноменом. Відбиті болі найбільш часто відмічалися в ділянці тазового поясу.
Після лікування м’язові болі регресували як в
контрольній, так і в основній групах, але при порівняльному аналізі виявлена найбільш виражена динаміка кількісних характеристик болю при
використанні комбінованої тракції. Динаміка
таких скарг, як оніміння, після курсу лікування
також була більш значною в основній групі. Так,
оніміння зникло у 22% хворих основної групи і

лише у 15% контрольної групи. Скаржились на
м’язову слабкість до лікування 14% хворих як
основної, так і контрольної групи, а після лікування в основній групі їх кількість знизилась до
4%, тоді як в контрольній групі лише до 11%.
Як в контрольній, так і в основній групах спостерігалось помітне зменшення напруги м’язів
у ділянках болючих м’язових ущільнень, однак
більш ефективним було використання у хворих
комбінованої тракції. Так, ні у одного із хворих
основної групи після лікування не було виявлено
м’язово-тонічних порушень.
Виявлено зниження підвищеного тонусу
м’язів на хворому боці, значне зменшення асиметрії м’язового тонусу і відповідно відновлення правильного положення тазу у фронтальній
площині, так як косе положення тазу обумовлене однобічною напругою квадратного м’язу.
Усунення косого положення тазу забезпечувало
усунення функціонального укорочення кінцівки
і відповідно впливало на руховий патерн, ходу.
Дослідження динаміки вертебральних деформацій показало (табл 1), що у всіх групах після лікування спостерігалося зниження відсотка
хворих з їх наявністю. Слід відмітити, що ступінь цих позитивних змін була значно більшою
в основній групі. Так, гіперлордоз до лікування
у них зустрічався на 7,1% частіше, ніж у контрольній групі, а після лікування, навпаки, це порушення в основній групі спостерігалося лише
у 3,3% і рідше, ніж у контрольній групі. Частота
зменшення грудного кіфозу і поперекового лордозу в основній групі після лікування була на 6%
меншою, ніж у контрольній. При використанні
комбінованої тракції частота сколіозу після лікування знизилась на 6,6%, в той же час при лікуванні традиційними методами лише на 1,5%.

Частота вертебральних деформацій до і після лікування (%)
До лікування

Таблиця 3

Після лікування

Вертебральні
деформації

Основна група

Контрольна група

Основна група

Контрольна група

Гіперлордоз

13,8

6,7

3,3

6,0

Зменшення грудного кіфозу і поперекового лордозу

44,5

59,8

26,7

32,7

Зменшення поперекового лордозу

89,8

98,3

90,7

92,7

Сколіоз

79,9

88,2

73,3

86,7

Висновки. 1. Включення комбінованої тракції в комплекс лікувальних заходів при міофасціальному больовому синдромі поперекової

локалізації сприяє більш швидкому регресу больового синдрому, покращенню функцій хребта,
нормалізації м’язового тонусу.
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2. Лікувальний ефект комбінованої тракції обумовлений переміщенням вздовж осі тіла
та згинанням, тобто вертикально направленою
тракцієї, що максимально ефективно поєднує
тракцію із згинанням, в результаті чого оптимізується процес витягування хребта згідно його
фізіологічних особливостей та формування больовогу синдрому.

3. Використання нового способу лікування хворих з міофасціальним больовим синдромом комбінованою тракцією на розробленому нами пристрої дозволяє лікувати як
спортсменів, так і фізично ослаблених людей,
уникати у багатьох випадках оперативного
втручання, значно покращити якість життя
пацієнтів.
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РОСЛИННІ ОЛІЇ ЯК ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Огляд літератури присвячено сучасному стану питання використання рослинних олій як противірусних засобів.
Проаналізовано сучасні літературні джерела в яких наведено характеристику та перспективи використання рослинних препаратів, зокрема, рослинних олій для лікування вірусних захворювань у людини.
Ключові слова: противірусні засоби, рослинні олії, вірусні інфекції.
Обзор литературы посвящен современному состоянию вопроса использования растительных масел как
противовирусных средств. Проанализированы данные литературы в которых приведена характеристика и
перспективы использования растительных препаратов, в частности, растительных масел для лечения вирусных заболеваний у человека.
Ключевые слова: противовирусные средства, растительные масла, вирусные инфекции.
The literature review is dedicated to the current state of usage of herbal oils as antiviral agents. It has been analyzed
literature sources in which there are indicated the characteristics and prospects of using of herbal medicines, including
herbal oils for treatment of viral diseases in humans.
Key words: antiviral medicines, herbal oils, viral diseases.

Медикаментозна терапія багатьох захворювань людини, у тому числі й вірусних, в останні роки набула величезних масштабів, проте не
завжди є досить ефективною. Тому особливо
актуально постає питання пошуку нових засобів для профілактики та лікування інфекційних
захворювань, зокрема, вірусних [1, с. 66]. Особливо гостро це питання постає в період зростання числа гострих респіраторних захворювань
(ГРЗ) та гострих респіраторних вірусних інфек-

цій (ГРВІ) – тобто у сезон осінь-зима [2, с. 21].
Одним із важливих напрямків виявлення нових противірусних засобів є пошук біологічно
активних речовин (БАР) рослинного походження, оскільки до них практично не виникає «звикання», майже відсутні побічні ефекти, окрім
того речовини рослинного походження вже давно себе зарекомендували в медицині [3, с.53]. До
БАР противірусної дії рослинного походження
належать, зокрема, ефірні олії, які отримуються
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з різноманітних як традиційних, так і ще невідомих лікарських рослин [4, с. 71].
Лікарські рослини, як джерело БАР, використовуються для лікування та профілактики
різноманітних вірусних захворювань [5, с. 20; 6,
с. 156; 7, с. 1141; 8, с. 55]. У наш час дані про
противірусну дію препаратів рослинного походження були науково обґрунтовані і часто вона
пов’язана з наявністю в їх складі ефірних олій,
як головних складових.
Ефірні олії представляють собою складні суміші, до складу яких входять терпени, фенілпропаноїди, лектини, поліпептиди, алкалоїди,
феноли, дубильні речовини тощо, що мають виражені противірусні властивості [9, с. 673; 10, с. 1].
Найчастіше в традиційній медицині використовуються наступні рослини, що містять у своєму
складі ефірні олії та інші БАР, противірусної дії:
фіалка триколірна, звіробій звичайний, лаванда
вузьколиста, коріандр, шавлія лікарська, базилік
камфорний, фенхель звичайний, розмарин лікарський, евкаліпт блакитний та інші [11, с. 111].
Проте й інші рослини містять ефірні олії, що володіють вираженими антимікробними та противірусними властивостями. Наприклад, дослідження ефірних олій, отриманих з цибулі звичайної
(Allium cepa L.), часнику (Allium sativum), кмину (Cuminum cyminum), коріандру (Coriandrum
sativum), петрушки (Petroselinum sativum) та
базиліку (Ocimum basilicum), які використовуються традиційно в кулінарії, показали їх противірусну дію стосовно вірусів герпесу в культурі
нирок африканських зелених мавп [12, с. 50].
Ефірна олія, отримана з анісу, який часто застосовується в кулінарії для приготування страв та
в традиційній медицині і косметології, містить
фенілпропаноїди, сексвітерпени, що мають виражену противірусну дію проти вірусів простого герпесу І типу (HSV-1) і знижують інфекційні здатності останнього на 98–99% [13, с. 1].
Одна із традиційних лікарських рослин – мексиканський орегано (Lippia graveolens) містить
у своєму складі ефірну олію, яку досліджували
на противірусну активність стосовно вірусів
герпесу людини І типу (HSV-1), респіраторносинцитіального вірусу (HRSV), а також тваринних вірусів порівняно з таким препаратом, як
ацикловір [14, с. 616]. Основний компонент цієї
олії – карвакрол – проявляв високу противірусну
активність і здатний пригнічувати різні віруси
людини та тварин у лабораторних умовах.
Молочний сік з плодів інжиру (Ficus carica)
застосовується в традиційній східній медицині
для лікування шкірних інфекцій, зокрема бородавок [15, с. 310]. До його складу входять олії,
які в експерименті показали чітку противірусну

дію стосовно вірусів простого герпесу людини
І типу (HSV-1), вірусу ЕСНО 11 типу (ECV-11)
та аденовірусів людини. Окрім того, досліджувані екстракти не володіють цитотоксичністю і
тому можуть розглядатися як перспективні препарати для лікування герпетичних та інших вірусних інфекцій.
Лікарський препарат Синупрет містить у своєму складі екстракти тирличу, примули, бузини,
щавлю і вербени та часто використовується для
лікування вірусних респіраторних інфекцій, синуситів, застуди. З метою оцінки противірусної
дії ефірних олій, що входять до складу цього
препарату, було проведено дослідження відносно ДНК та РНК вірусів людини – вірусів грипу А, штам Чилі 1/83 (H1N1), свинячого грипу
A/California/07/2009 (H1N1), парагрипу 3 типу,
респіраторно-синцитіального, штам Лонг (РСВ),
риновірусу людини B підтип 14 (ВСР 14), Коксакі підтип A9 (CA9) і аденовірусу людини тип
5 (Adeno 5) [16, с.1]. Чіткий противірусний
ефект препарату було показано за використання
як сухого екстракту, так оральних крапель незалежно від типу вірусу та вказує на широкий противірусний спектр даного препарату при лікуванні вірусних захворювань верхніх дихальних
шляхів. Екстракт, отриманий з фінікової пальми
(Phoenix dactylifera L.), досліджували на предмет противірусної активності стосовно фагу
(Pseudomonas phage ATCC 14209-B1). Результати
показали його здатність суттєво інгібіювати інфекційність та повністю запобігати лізису бактеріальної культури, що в подальшому може бути
використано в наукових дослідженнях як потенційного противірусного засобу [17, с. 57]. Експериментальні дослідження, в яких досліджували противірусну активність екстрактів листя
та кори гвоздичника (Eugenia jambolana Lam.),
показали його високу віруліцидну активність по
відношенню до високопатогенних штамів вірусу
пташиного грипу (H5N1) [18, с. 179]. Екстракт з
листя та кори цієї рослини, що містить у своєму
складі ефірні олії, давали майже 100% інгібіювання розвитку вірусів грипу в курячих ембріонах та заслуговує на подальше дослідження як
перспективний противірусний засіб. Квіти огіркової трави або іранського орігорника (Echium
amoenum), яка росте в більшості країн Європи і
північній частині Ірану, використовується як лікарський засіб у різних країнах Близького Сходу
для лікування стресових станів, лихоманки, при
запальних процесах, а також як противірусний
засіб [19, с. 366]. У традиційній медицині ця рослина використовується для лікування грипу та
ГРЗ, а ефірні олії та висушені екстракти мають
чіткий противірусний ефект.
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Полин (Artemisia species), як лікарська рослина
вже давно використовується як лікарська для лікування шлункових розладів, покращення апетиту,
протиглисний засіб, у харчовій промисловості та
косметології. Проте, багато видів полину містять
ефірні олії, які мають виражені противірусні властивості [20, с. 63]. Зокрема, дослідження по вивченню активності екстрактів різних видів полину,
що містять ефірні олії, показали високу противірусну активність стосовно вірусів простого герпесу І типу (HSV-1), особливо штамів, що нечутливі
до традиційних протигерпетичних засобів.
Дослідження
противірусної
активності
ефірних олій різноманітних лікарських рослин
показують їх високу ефективність як при поодинокому використанні, так і при поєднаній дії
[21, с. 239]. Зокрема, ефірні олії з кропу (Anethum
graveolens) володіють найвищою противірусною
активністю стосовно до вірусів людини як при
самостійному використанні так і при поєднаній
дії з ефірними оліями м’яти (Mentha piperita),
розмарину (Rosmarinus officinalis), душиці

(Origanum onites) та шавлії (Salvia officinalis).
Скринінгові дослідження з вивчення біологічних ефектів різноманітних лікарських рослин
Європи та Китаю показують не лише високу
біологічну активність різноманітних екстрактів
отриманих з традиційних рослин, а й прихований потенціал для нових терапевтичних цілей та
застосування для лікування таких вірусних захворювань, як гепатит В та С [22, с. 547].
Таким чином, використання рослинних олій
та ефірних олій як противірусних засобів має великі перспективи. Завдяки традиціям фітотерапії
їх використання може бути більш ефективним та
зручним на відміну від синтетичних антибіотиків та інших хіміотерапевтичних засобів, що зумовлено негативними наслідками використання
останніх. Тому пошуки та вивчення нових препаратів на основі рослинних препаратів та ефірних олій можуть бути перспективним напрямком
сучасної мікробіологічної науки і потребують
подальших глибоких досліджень для вивчення
їх біологічних властивостей та механізмів дії.

Література:
1. Лыткина И.Н. Профилактика и лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди
эпидемиологически значимых групп населения / И.Н. Лыткина, Н.А. Малышев // Лечащий врач. – 2010. –
№ 10. – С. 66–69.
2. Парамонова Н.С. Проблемы острых респираторных вирусных заболеваний в педиатрии / Н.С. Парамонова, О.А. Волкова // Клінічна педіатрія. – 2010. – № 2(23). – С. 21–23.
3. Вишневська М.С. Прогноз спектра біологічної активності сполук як основа для пошуку нових ліків /
М.С. Вишневська, Н.М. Косяченко, Л.І. Вишневська // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13,
№ 2. – С. 53–57.
4. Карпенко Ю.О. Фіторесурси лісових поліських територій та їх значення для підтримання стану організму
при фізичних навантаженнях і впливах різних факторів екосередовища / Ю.О. Карпенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2012. – Т. ІІІ, вип. 98. – С. 71–73.
5. Чекман І.С. Грип та гострі респіраторні вірусні захворювання: фармакологічний аспект / І.С. Чекман //
Сучасні інфекції. – 2010. – № 1. – С. 20–29.
6. Гляделова Н.П. Опыт применения противовирусных препаратов растительного происхождения в терапии и профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций у детей (обзор литературы) /
Н.П. Гляделова // Современная педиатрия. – 2012. – № 5(45). – С. 156–161.
7. Богоявленский А.П. Противовирусные препараты растительного происхождения / А.П. Богоявленский,
А.С. Турмагамбетова, В.Э. Березин // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6. – С. 1141–1145.
8. Нагорная Н.В. Заболевания органов дыхания у детей как экозависимая патология. Место растительных
средств в их профилактике и лечении / Н.В. Нагорная, А.В. Дубовая // Соврменная педиатрия. – 2011. –
№5(39). – С. 55-60.
9. Astani A. Comparative study on the antiviral activity of selected monoterpenes derived from essential oils /
A. Astani, J. Reichling, P. Schnitzler // Phytotherapy Research. – 2010. – Vol. 24, Is. 5. – P. 673–679.
10. Upadhyay R.K. Essential oils: anti-microbial, antihelminthic, antiviral, anticancer and antiinsect properties /
R.K. Upadhyay // Journal ofApplied Bioscience. – 2010. – Vol. 36, Is.1. – P. 1–22.
11. Стадницька Н.Є. Рослини з протимікробними властивостями / Н.Є. Стадницька, О.З. КомаровськаПорохнець, Х.Я. Кіцак, О.Б. Миколін, Б.Я, Литвин, Р.Т. Тонечна, В.П. Новіков // Хімія, технологія речовин та їх
застосування. – 2011. – №700. – С. 111–116.
12. Romeilah R.M. Chemical Compositions, Antiviral and Antioxidant Activities of Seven Essential Oils /
R.M. Romeilah, S.A. Fayed, G.I. Mahmoud // Journal of Applied Sciences Research. – 2010. Vol. 6, Is.1. – P. 50-62.
13. Astani A. Screening for Antiviral Activities of Isolated Compounds from Essential Oils / А. Astani, J. Reichling,
P. Schnitzler // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. – 2011. – Vol. 201. – P.1-8.
14. Pilau M.R. Antiviral activity of the Lippia graveolens (Mexican oregano) essential oil and its main compound
carvacrol against human and animal viruses / M.R. Pilau, S.H. Alves, R. Weiblen, S. Arenhart, A.P. Cueto, L.T. Lovato //
Brazilian Journal of Microbiology. – 2011. – Vol. 42, № 4. – P. 616–624.

146

Медичний форум

♦

15. Aref H.L. In vitro cytotoxic and antiviral activities of Ficus carica latex extracts / H.L. Aref, B. Gaaliche, A. Fekih,
M. Mars, M. Aouni, J.P. Chaumon, К. Said // Natural Product Research: Formerly Natural Product Letters. – 2010. –
Vol. 25, Is. 3. – P. 310–319.
16. Glatthaar-Saalmüller B. Antiviral activity in vitro of two preparations of the herbal medicinal product Sinupret®
against viruses causing respiratory infections / B. Glatthaar-Saalmüller, U. Rauchhaus, S. Rode, J. Haunschild, А.
Saalmüller // Phytomedicine. – 2011. – Vol. 19, Is. 1. – P. 1–7.
17. Jassim S.A.A. In vitro evaluation of the antiviral activity of an extract of date palm (Phoenix dactylifera l.) pits
on a Pseudomonas phage / S.A.A. Jassim, M.A. Naji // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. –
2010. – Vol. 7, Is. 1. – P. 57–62.
18. Richa S. Antiviral activity of crude extracts of Eugenia jambolana Lam. against highly pathogenic avian
influenza (H5N1) virus / S. Richa, D. Swarup, S. Bhatia, D.D. Kulkarni, S. Dey, М. Saini, S.C. Dubey // Indian Journal
of Experimental Biology. – 2012. – Vol. 50, Is. 3. – P. 179–186.
19. Abolhassani M. Antiviral activity of borage (Echium amoenum) / M. Abolhassani // Archiv Medical Science. –
2010. – Vol. 6, Is. 3. – P. 366–369.
20. Karamoddini M.K. Antiviral activities of aerial subsets of Artemisia Species against Herpes Simplex virus type
1 (HSV1) in vitro / M.K. Karamoddini, S.A. Emami, M.S. Ghannad, S.A. Sani, A. Sahebkar // Asian Biomedicine. –
2011. – Vol. 5, № 1. – P. 63–68.
21. Orhan İ. Antimicrobial and antiviral effects of essential oils from selected Umbelliferae and Labiatae plants and
individual essential oil components / İ. Orhan, B. Özçelık, M. Kartal, Y. Kan // Turkish Journal Of Biology. – 2012. –
Vol. 36, Is. 3. – P. 239–246.
22. Herrmann F. Diversity of pharmacological properties in chinese and european medicinal plants: Cytotoxicity,
antiviral and antitrypanosomal screening of 82 herbal drugs / F. Herrmann, M.R. Romero, A.G. Blazquez, D. Kaufmann,
M.L. Ashour, S. Kahl, J.J.G. Marin, T. Efferth, M.M. Wink // Diversity. – 2011. – Vol. 3. – P. 547–580.

Мішина К.М.,

студентка
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Сердюк Г.П.,

студентка
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Дрозд О.О.,

кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства і гінекології № 2
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

МІНІМІЗАЦІЯ АБОРТІВ ЯК ШЛЯХ
ДО ПОКРАЩЕНнЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Україна перевершує за кількістю абортів будь-яку країну Європейського Союзу. Причиною жіночої неплідності
у 80% випадків є аборт в анамнезі. Основа задача держави, медиків та засобів масової інформації це масштабна
пропаганда населення на предмет переваг сучасної контрацепції.
Ключові слова: аборт, нація, контрацепція.
Украина превосходит по количеству абортов любую страну Европейского Союза. Причиной женского бесплодия
в 80% случаев является аборт в анамнезе. Основная задача государства, медиков и средств массовой информации –
это масштабная пропаганда населения на предмет преимуществ современной контрацепции.
Ключевые слова: аборт, нация, контрацепція.
Ukraine is exceeds a quantity of abortions among countries in the European Union. Abortion is cause of female infertility
in 80% of cases. The basis of the problem for public politics, doctors and the media is massive propaganda of the population
in terms of the benefits of modern contraception.
Key words: abortion, nation, contraception.

Актуальність. Сучасна демографічна ситуація в Україні викликає занепокоєння. У більшості областей України число смертей перевищує кількість народжуваності майже утричі. За

останніх 20 років населення України зменшилося на 5 млн. осіб (з 52 млн. до 47 млн.). Невтішно те, що за даними представників фонду
народонаселення Організації Об’єднаних Націй
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(ООН), Україна перевершує за кількістю абортів будь-яку країну Європейського Союзу (ЄС).
Незважаючи на тенденцію до зниження, рівень
абортів в Україні залишається найбільш високим
серед країн Європи і становить 21,1 на 1000 жінок фертильного віку; 45,8 – на 100 вагітностей,
84 – на 100 пологів. Серед причин материнської
смертності, якої можна було б запобігти, аборти
і пов’язані з ними ускладнення забирають життя майже кожної десятої померлої жінки. Наразі,
близько 1 млн. подружніх пар в Україні є безплідними, з них 868 тисяч – у зв’язку із безплідністю жінки. Причиною жіночої неплідності у
80% випадків є аборт в анамнезі [1, c. 1].
Аборти, крім низки акушерської патології та
тяжких клінічних ускладнень, мають згубні наслідки для психологічного і фізичного здоров’я
всіх причетних до них осіб: постабортивний
синдром у жінок (необґрунтована агресія, скорбота, депресія, відчуття провини, тривога, біль
втрати, суїцидальні настрої, самогубство, фригідність, безпліддя, алкоголізм, наркоманія,
асоціальна поведінка, емоційна байдужість до
вбивства і насильства), психічні порушення у
членів їх сімей, втрата репродуктивної здатності
на 1-й ланці гіпоталамо – гіпофізарної системи,
руйнування шлюбу. Аборт – є одним з провідних
факторів зменшення числа населення України.
Сьогодні питання профілактики аборту та постабортивних ускладнень повинні вийти на рівень
стратегічних завдань по збереженню нації.
Мета. Дослідити причини, що штовхають
українських жінок на аборт, визначити напрямок
акушерсько-гінекологічної допомоги для покращення демографічної ситуації в державі.
Матеріали. З метою визначення основного вектора роботи в напрямку мінімізації рівня
абортів для країни, були детально розглянуті
законопроекти, направленні на покращення демографічної ситуації в країні та проведене письмове анонімне опитування жінок, з метою виявлення етіологічного фактору абортів.
З метою поліпшення стану репродуктивного
здоров’я населення України було прийнято ряд
відповідних заходів. Ці заходи включали Національну програму Планування сім’ї (1995–2000),
Національну програму «Репродуктивне здоров’я
2001–2005», державну програму «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, в яких
було передбачено реалізацію завдань, щодо профілактики небажаних вагітностей, які в нашій
країні, як правило, закінчуються штучним перериванням.
Але не дивлячись на державну політику в
даному напрямку ця проблема для України є
актуальною, аборт і досі залишається осно-

вним методом вирішення проблеми небажаної
вагітності. Станом на 2013 рік в Україні показник кількості абортів склав 12,4 на 1000 жінок
фертильного віку, а у дівчаток підлітків – 2,4 [2].
В нашій країні більш 80% вагітностей не були
запланованими [3].
Аборти в Україні юридично легалізовані.
У статті 281 Цивільного кодексу України зазначається, що штучне переривання вагітності,
якщо вона не перевищує 12 тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки; у випадках, встановлених законодавством, штучне переривання
вагітності може бути проведене при вагітності
від 12 до 22 тижнів. Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності, регламентується окремим нормативно-правовим актом.
Легалізація аборту сприяла зменшенню кількості кримінальних абортів і пов’язаних з ними
материнських втрат, а також надала можливість
жінці отримувати кваліфіковану медичну допомогу при перериванні небажаної вагітності
[4, с 26]. Занепокоєння викликає те, що сучасні
політики з метою запобігання смерті сотні тисяч
жінок України, збереженню їх здоров’я та фертильності, а також виправленню невтішної демографічної тенденції ставлять за стратегічні цілі
вплинути не на економічні та соціальні фактори,
які сьогодні штовхають на аборт більшість українських жінок, а базуючись на основах медичної
етики, позицій філософської антропології, позицій економічної теорії, національної безпеки,
релігії та моралі пропонують заборонити штучне переривання вагітності. У Верховній Раді
05.04.2013 був зареєстрований законопроект про
заборону штучного переривання вагітності. Медиків за проведення абортів пропонують позбавляти волі терміном від 3 до 7 років. За пропаганду або заклик зробити аборт передбачається
штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів. Роком раніше, схожий законопроект зазнав фіаско, хоча у ньому були прописані
більш м’які умови [1].
Так як, питання дуже дискутабельне, реакція
громади не забарилася. Голова «Асоціації свідомого батьківства» Лариса Чепрасова називає цей
законопроект «дискримінацією жінок»: – «Щоб
зменшити кількість абортів, треба вести просвітницьку роботу – дітей у школі навчати правил
безпечної сексуальної поведінки, забезпечити
доступ до протизаплідних засобів». «Заборона
абортів не принесе бажаних результатів. Боротися з цим злом необхідно словом та серцем», –
сказав тоді голова УПЦ МП митрополит Володимир [5].
Гарячі дискусії проходили на українських
форумах, де мали змогу поділитись думками
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і проголосувати користувачі мережі інтернет.
На питання «Чи потрібно законодавчо заборонити аборти в Україні?» -10,3% відповіли що
обов’язково; 36,6% – у виняткових випадках;
39,3% – ні в якому разі; 13,8% – не визначилися,
всього проголосувало 145 осіб [6].
Відомий історичний факт, що досвід заборони абортів був у СРСР – у 1936 році аборти потрапили під заборону. Як результат – жінки продовжували штучно переривати вагітність поза
медичних установ, спостерігалось різке зростання випадків смертей під час кримінальних абортів, сирітства і навіть дітовбивства. Заборона діяла до 1955 року – абортів стали робити більше,
і ця тенденція зберігалася до 1964 року.
У сусідній Польщі, де аборти 20 років під забороною народжуваність не зростає. З моменту
вступу закону в силу з’явилися дві паралельні
«реальності». Перша – державна статистика,
(за офіційними даними, торік у Польщі було
проведено близько 600 легальних абортів, тоді
як 20 років тому, напередодні дискусії, згідно
зі статистикою Міністерства охорони здоров’я
робилося більше 100 тис. абортів на рік). Народжуваність падає, а не зростає, як того слід було
б очікувати, але цим фактом легко знайшлося
виправдання: «більш відповідальна сексуальна
поведінка». Друга «реальність» – стрімко розвивалась незаконна «індустрія» абортів [7].
В’ячеслав Камінський д.м.н., завідувач кафедри акушерства та гінекології, наголошує, що
головні причини, котрі змушують жінок робити
аборти – соціальні: «У радянські часи в Румунії,
за часів Чаушеску, було заборонено аборти. Рівень материнської смертності там зріс у 50 разів
через кримінальні аборти [8, с. 56].
На базі кафедри акушерства та гінекології
№ 2 Національного медичного університету
ім. Богомольця було проведене анонімне анкетування 100 жінок, які знаходились на стаціонарному лікуванні гінекологічного відділення у віці
18–40 років. Отриманні результати показали, що –
44% усіх опитаних робили аборт, з них 25%
з причини скрутного матеріального положення, 20,8% за власним небажанням мати дітей,
за медичними показаннями проведені аборти у
16,6% жінок, самовільний аборт стався у 12,5%,
через невдалий шлюб – 12,5%, 8,5% не усвідомлено пішли на цей крок, 4,1% з причини тиску
з боку інших осіб. Результати дослідження доводять, що 70,9% опитаних жінок використовували аборт, як основний метод контрацепції,
при цьому не плануючи вагітність або не маючи
сприятливих матеріальних, соціальних та психологічних можливостей. Переважна більшість жінок – 63%, з тих, що брали участь в анкетуванні

вважають, що лікар не може вплинути на причину, з якої вони наважились на аборт. Зробивши аналіз причин, медична спільнота та держава
повинні розуміти, що безпосередньо попередити
аборт у цих 70,9% можливо було б через активне
впровадження та використання сучасних методів контрацепції.
Світовий досвід свідчить, що використання
сучасних методів контрацепції, як засобів попередження незапланованої вагітності, веде до
зниження частоти штучних і нелегальних абортів, що дозволяє зменшити материнську смертність на 25–50% [9].
В нашій країні ставлення до контрацепції і
абортів дуже різниться залежно від місця проживання, освіти, релігійної прихильності, статі,
рівня достатку. Серед населення переривання
вагітності за певних обставин розглядається як
прийнятне, хоча часто вважається порушенням
моральних устроїв і гріховним актом. Все ж
таки частина жіночого населення мала досвід
користування контрацепції і продовжує застосовувати методи планування сім’ї, але як правило
без участі медичного персоналу. У жіночого населення пострадянського простору відмічається
поширення і використання нетрадиційних неефективних методів, а інколи навіть небезпечних.
Державні програми освіти з питань незапланованої вагітності носять обмежений характер. Як правило основним джерелом знань про
профілактику незапланованої вагітності є не
державні медичні установи, жіночі консультації
та гінекологічні кабінети, а «сарафанне радіо»,
досвід подруг, сусідів, інтернет – користувачів.
Виходить, що основна загроза для репродуктивного здоров’я нації та рівня народжуваності
це нерозуміння жінками того, що використання
контрацептивів є зручним, безпечним та менш
витратним засобом попередження небажаної вагітності, ніж аборт і лікування його наслідків. Існує гостра і негайна необхідність в інформуванні
населення про те, що розвиток контрацептивної
допомоги, як складової системи планування
сім’ї, сприяє одночасно профілактиці хвороб,
ускладнень аборту, безпліддя, і дає можливість
народжувати бажаних дітей.
Сучасний фармацевтичний ринок пропонує
низку засобів як для жінок, так і для чоловіків,
але без участі лікаря не можна покладатись
тільки «маркетинговий message», за який добре
платять, розраховувати на безпечність та стовідсотковий результат. На сьогоднішній день
існує велика кількість методів контрацепції:
бар’єрні методи контрацепції (чоловічі презервативі, жіночі презервативи, ковпачки, діафрагми); гормональна контрацепція (ГК); хімічні
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методи (місцеві сперміциди: таблетки, свічки,
капсули, мазі, креми); природні методи контрацепції (календарний, температурний, перерваний статевий акт, метод лактаційної аменореї);
хірургічна контрацепція (стерилізація); екстрена контрацепція (пігулки); внутрішньоматкові
спіралі; новітні контрацептиви («довгограючі»
контрацептиви у вигляді ін’єкцій та імплантатів) [10, c 10].
Сучасна жінка повинна розуміти, що будьякий з цих методів має ряд протипоказань і
вимагає індивідуального підходу окремо для
кожної жінки та пари. Слід зазначити, що ГК
сьогодні є найбільш ефективним засобом з попередження вагітності майже із 100% ефективністю, за умов виключення помилок в прийомі
таблеток і не враховуючи хірургічну стерилізацію. Переваги ГК по-перше у високій ефективності, більш того прийом протизаплідних
препаратів знижує ризик позаматкової вагітності, перешкоджає розвитку запальних захворювань статевих органів, запобігає розвитку
доброякісних і злоякісних пухлин, нормалізує
менструальний цикл, зменшує болі в попереку, що виникають в середині менструального
циклу. Гормональні протизаплідні контрацептиви не порушують дітородної здатності організму, здатність до повноцінного зачаття відновлюється через 1-2 місяці після закінчення
прийому таблеток. Протизаплідні таблетки
широко доступні, прості і зручні в застосуванні, їх можна успішно застосовувати протягом 5
років без перерви під наглядом лікаря. У розвинених країнах світу, таких як Німеччина,
Великобританія, Франція, США, частота використання ГК жінками усіх вікових груп досить висока (50-60%) у порівнянні з Росією і
Україною (9-15%). У той же час необхідно відзначити, що на початку 90-х років в Україні ГК
використовували тільки 4% жінок [9]. В нашій
країні ГК та контрацепція в цілому, потребує
більш масштабної пропаганди та підтримки
державними програмами.
Висновки. Міністерство охорони здоров’я
України(МОЗ) неодноразово наголошувало на
необхідності вирішення проблеми штучного переривання вагітності. Фахівці ООН відзначають,
що Україна гостро потребує збільшення обсягу
інвестицій в різні програми з охорони репродуктивного здоров’я жінок [1]. Народжуваність
сьогодні одна з найперших умов виживання нації, тому питання сучасних методів планування
сім’ї повинні вийти на перший план соціальних
та державних програм.
Проаналізувавши причини з яких вагітність
стає не бажаною та штовхає українських жі-

нок на аборт, ясно що це є комплекс економічних, політичних, психологічних, соціальних
та медичних факторів – які не в змозі виключити лікар акушер – гінеколог. Причини збереження частоти абортів включає: погану поінформованість населення про контрацепцію,
ослаблення діяльності державної системи планування сім’ї, наростаючі економічні проблеми
[11, с. 72–76]. Тому основа задача держави,
профілактичної медицини, психологів, засобів масової інформації, і головне лікарів акушерів-гінекологів – це масштабна пропаганда
населення на предмет переваг контрацепції,
створення і розповсюдження коректної учбової
інформації з питань сучасної контрацепції.
Кожна жінка і кожна родина повинна знати, що
запобігання небажаної вагітності дозволяє жінці контролювати зачаття і не завагітніти, якщо
вона до цього не готова. Що використовуючи
сучасні методи контрацепції, жінка не тільки
зберігаєте своє репродуктивне здоров’я, але й
виключає хірургічне та медикаментозне переривання вагітності, які фатально впливають на
можливість завагітніти бажано, а також зберігає здоров’я своїх майбутніх дітей. Державна політика у сфері охорони репродуктивного
здоров’я населення виходить за межі компетенції охорони здоров’я і набуває характеру
першочергових задач національної політики.
Загалом сформоване законодавче та нормативне поле України теоретично є сприятливим для
розв’язання проблем репродуктивного здоров’я
і планування сім’ї, але й є малоефективним:
недостатнє і нестабільне фінансування заходів
стримує досягнення бажаних результатів. Медична спільнота повинна брати активну участь
у створенні державних програм з питань планування сім’ї, роз’яснювати аспекти медичної
етики, доказової медицини та власного досвіду
на прикладі кожної окремої жінки, впливати на
вирішення цього питання в правильному напрямку. Політичні діячі переважно працюють із
статистикою та паперами, а не з людиною безпосередньо, тому вони не завжди можуть глибоко та правильно розуміти існуючу проблему.
Держава повинна розуміти, що питання аборту
для кожної жінки дуже інтимне та болісне по
своєму, тому масштабно – радикальні заходи
не будуть ефективними. Аналізуючи історичні
факти, та досвід інших держав, можна чітко розуміти, що Україна повинна шукати свій шлях,
перейнявши ефективні і гуманні аспекти з питань планування сім’ї, разом з тим врахувати
всі особливості нації, соціально – економічні
умови життя, умови праці та відпочинку саме
українських жінок.
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НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
У ЖІНОК З УРОГЕНІТАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ
Результати проведених клінічних і додаткових методів дослідження підтверджують роль урогенітальних інфекцій
у виникненні переривання вагітності і загибелі плоду. Показано, що серед збудників урогенітальних інфекцій у жінок з
невиношуванням вагітності переважали уреаплазми в поєднанні з бактеріальними асоціаціями і вірусами.
Ключові слова: невиношування вагітності, урогенітальні інфекції, репродуктивна функція.
Результаты проведенных клинических и дополнительных методов исследования подтверждают роль
урогенитальных инфекций в развитии прерывания беременности и гибели плода. Показано, что среди возбудителей урогенитальной инфекции у женщин с невынашиванием беременности чаще встречались уреаплазмы в ассоциациях с бактериальными и вирусными возбудителями.
Ключевые слова: невынашивание беременности, урогенитальные инфекции, репродуктивная функция.
The results of clinical and additional methods of research confirms the role of urogenital infections in the development
of miscarriage and fetal death. It is shown that among the causative agents of urogenital infections in women with recurrent
miscarriage were more frequent Ureaplasma in association with bacterial and viral pathogens.
Key words: miscarriage, urogenital infections, reproductive function.

Актуальність статті. Невиношування вагітності залишається актуальною проблемою
сучасного акушерства. Лікування даної патології надзвичайно складне, так як в більшості випадків неможливо встановити причину,
яка перешкоджає нормальному перебігу вагітності [1].

Патогенетичні механізми, що лежать в основі переривання вагітності різноманітні, в залежності від періода гестації. Так, причиною
60–70% ранніх самовільних викиднів є генетично неповноцінний ембріон [6, 9, 11]. За даними
літератури, самовільні викидні є найбільш частим ускладненням вагітності – 15–20% клінічно
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діагностованих вагітностей закінчується самовільним перериванням, із них 75–80% – в термінах до 12 тижнів [4, 6, 11].
В етіології самовільного переривання вагітності значну роль відіграють гормональні порушення
в організмі матері, 2-5% самовільних викиднів
обумовлені хромосомними аномаліями, 0,5–1%
пов’язані з аномаліями розвитку жіночих статевих органів [6]. Однак, важлива роль серед причин
переривання вагітності та загибелі ембріона належить урогенітальним інфекціям [3, 6, 7, 10, 12].
Структура урогенітальних інфекцій постійно змінюється. Останнім часом в етіологічному спектрі
урогенітальних інфекцій переважають асоціації
грампозитивних і грамнегативних аеробних та анаеробних бактерій, більшість з яких є умовно-патогенними представниками нормальної мікрофлори.
Крім того, зросла роль збудників, що передаються
статевим шляхом (хламідії, мікоплазми, уреаплазми, віруси), які здатні пошкоджувати нормальний
епітелій цервікального каналу шийки матки. При
цьому створюються умови для інвазії менш вірулентних умовно-патогенних мікроорганізмів.
Це сприяє розвитку тривалого і рецидивуючого запального процесу в статевих органах, призводить
до розвитку функціональних змін органів репродуктивної системи жінки, є причиною несприятливого перебігу та закінчення вагітності [5,6].
У зв’язку з цим, все більша увага приділяється пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем, що
пов’язані з впливом урогенітальних інфекцій на
репродуктивну функцію жінки.
Мета дослідження. Провести аналіз перебігу і результатів вагітності у жінок з урогенітальною інфекцією.
Матеріали та методи. Обстежено 150 вагітних жінок віком від 18 до 35 років, які мали
в анамнезі урогенітальні інфекції. Обстеження
кожної жінки включало загальноклінічні методи
дослідження відповідно до наказу МОЗ України
№ 417 (анамнез, скарги, огляд в дзеркалах, забір мазків для онкоцитологічного дослідження,
кольпоскопія шийки матки, бімануальне дослідження). Всім жінкам, крім загально-клінічного
і клініко-інструментального, проведено мікробіологічне дослідження.
Мікробіологічне обстеження включало бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження
вмісту цервікального каналу шийки матки, піхви
та уретри. [8]. Для виявлення уреаплазм та мікоплазм застосовували тест-системи Mycoplasma
DUO і ланцюгово-полімеразну реакцію (ЛПР).
Хламідії і віруси групи герпесу I–II типів досліджували за допомогою ЛПР. Крім того, в пробах
крові визначали наявність антитіл до хламідіозу
і вірусів групи герпесу I–II типів.

Додатково для оцінки стану шийки матки
всім вагітним жінкам проводилось ультразвукове сканування з використанням трансабдомінального і трансвагінального датчиків.
Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за допомогою методів математичної
статистики за С. Гланц (1998) [2] з використанням статистичної програми «Microsoft Excel».
Результати дослідження та їх обговорення.
В процесі клініко-анамнестичного дослідження
встановлено, що у 4 (2,7%) жінок було раннє, у
14 (9,3%) – пізнє менархе. Порушення менструальної функції в анамнезі у вигляді опсоменореї
відмічали 19 (12,6,%), міжменструальних кровотеч – 7 (4,7%), гіперполіменореї – 3 (2,0%) пацієнтки. Вагітності в анамнезі мали 82 (54,7%)
жінки, які закінчились: фізіологічними пологами – у 27 (18,0%), патологічними пологами – у
5 (3,3%), передчасними пологами – у 2 (1,3%),
штучними абортами – у 21 (14,0%), самовільними викиднями – у 24 (16,0%), ектопічною
вагітністю – у 3 (2,0%) пацієнток. В анамнезі
виявлено запальні захворювання статевих органів: нижнього відділу статевого тракту (вульвовагініти, кольпіти) – у 108 (72,0%), шийки матки
(цервіцити) – у 91 (60,7%), хронічні сальпінгоофорити – у 32 (21,3%), хронічні ендометрити – у
6 (4,0%) жінок. Діагностичні вишкрібання з приводу гіперпластичних процесів ендометрія проводили у 3 (2,0%) пацієнток.
На момент обстеження серед всіх вагітних
жінок виявлені запальні захворювання нижнього відділу статевого тракту: вульвовагініти –
у 21 (14,0%), кольпіти –у 33 (22,0%), ендоцервіцити – у 38 (25,3%), поєднання кольпітів і цервіцитів – у 29 (19,3%).
При огляді в дзеркалах у 61(67,8%) пацієнтки спостерігались виділення, набряк та гіперемія зовнішнього вічка шийки матки. В 67,2%
випадків ендоцервіцити супроводжувались пошкодженням покривного епітелію шийки матки.
Аналіз результатів кольпоскопічного обстеження шийки матки показав, що у вагітних жінок виявлено такі захворювання шийки матки:
ендоцервіцит без змін покривного епітелію – у
34 (22,7%), доброякісні процеси шийки матки
(ектопія циліндричного епітелію, незакінчена
доброякісна зона трансформації, закінчена доброякісна зона трансформації) – 65(43,3%), диспластичні процеси – у 27 (18,0%).
При цитологічному дослідженні матеріалу,
взятого з цервікального каналу і піхвової частини шийки матки відмічено, що «цитограмма без
особливостей» виявлялась лише у 29 (19,3%) жінок, «запальний тип» мазка спостерігався у 97
(64,7%) жінок і «цервікальна інтраепітеліальна
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неоплазія легкого ступеня» (СІN І) – у 24 (16,0%)
жінок.
Результати мікробіологічних досліджень показали, що в етіологічному спектрі урогенітальних інфекцій переважали U. urealyticum у високому мікробному числі – у 62,7%. Моно-інфекції
збудників, що передаються статевим шляхом,
зустрічались у 45 (30,0%) пацієнток, мікстінфекція – у 74 (49,3%) пацієнток. Дані щодо
поширення інфекції у вагітних жінок наведені у
таблиці 1.
Аналіз
бактеріологічного
дослідження
показав, що у 63 (43,0%) вагітних жінок виявлялась умовно-патогенна флора (E. coli,
Enterococcus faecalis, St. аureus, стрептокок групи

В, St. haеmolyticus, Str. аngaemolyticus) у високому мікробному числі (більше 105 КОУ/мл).
При вивченні їх видового складу було показано,
що найчастіше зустрічались представники анаеробних Г– бактерій, зокрема E. сoli виявлено
у 26 (17,3%). Значну кількість становили анаеробні Г + бактерії: Enterococcus faecalis – у 23
(13,3%) пацієнток; St. аureus – у 5 (4,2%); Str.
аngaemolyticus – відповідно у 3 (2,0%) жінок.
Гриби роду Candida було виявлено у 31 (20,7%)
вагітних жінок.
Представники
нормальної
мікрофлори (Lactobacillus spp. Corynebacterium spp.
St. еpidermalis, St. saprofiticus) виявлено у 24
(16,%) пацієнток.
Таблиця 1
Частота виявлення збудників, що передаються статевим шляхом
у обстежених жінок (абс. число,%)
Вагітні жінки, n=150
Вид збудника

абс.
число

%

C. trachomatis

6

4,0

U. urealyticum, (більше 104 КУО/гмл)

33

22,0

М. hominis, (більше 104 КУО/мл )

6

4,0

9

6,0

13

8,7

C. trachomatis + U. urealyticum,
(більше 104 КУО/мл)
U. urealyticum + М. hominis,
(більше 104 КУО/мл )
C. trachomatis + G. vaginalis

3

2,0

U. urealyticum, (більше 104 КУО/мл) + G. vaginalis

29

19,3

C. trachomatis+U. urealyticum+М. hominis, (більше 104 КУО/мл ) + G. vaginalis

4

2,7

C. trachomatis +T. vaginalis

2

1,3

Віруси герпесу І-ІІ типів в різноманітних поєднаннях із збудниками,
що передаються статевим шляхом

14

9,3

При ультразвуковому обстеженні стану шийки матки в терміні 16–18 тижнів встановлено,
що ознаки істміко-цервікальної недостатності
(вкорочення шийки матки до 25 мм і менше, відкриття внутрішнього вічка) мали 9 (6,0%) жінок.
Із них 4 жінкам після лікування урогенітальної
інфекції проведена операція по накладанню
циркулярного шва на шийку матки в терміні до
20 тижня вагітності, 3 жінкам встановлено акушерський пістрій після 20 тижня вагітності..
Вивчення результатів вагітності показало,
що у 21 (14,0%) жінки вагітність закінчилась
самовільним перериванням в І триместрі, у
9 (6,0%) – завмерлими вагітностями до 12 тижнів,
у 8 (5,3%) – пізніми самовільними викиднями
(12–21 тиждень), у 4 (2,7%) – ектопічною вагітністю, у 108 (72,0%) – пологами.

У жінок, що народили вагітність ускладнилась: загрозою переривання до 20 тижнів – у 18
(12,0%) жінок, загрозою передчасних пологів –
у 12 (8,0%), плацентарною дисфункцією – у 16
(10,7%), синдромом затримки розвитку плоду –
у 5 (3,3%), пізнім гестозом – у 6 (4,0%), багатоводдям – у 5 (3,3%), анемією – у 21 (14,0%),
гестаційним пієлонефритом – у 7 (4,7%) жінок.
Вагітність закінчилась фізіологічними пологами у 45 (30,0%) пацієнток; ускладненими пологами внаслідок передчасного чи раннього
відходження навколоплідних вод – у 11 (7,3%),
внаслідок слабкості пологової діяльності – у
28 (17,3%) жінок; передчасними пологами у 5
(3,3%) пацієнток: патологічними пологами (тазове передлежання, дистрес плода, пізній гестоз, оперована матка, передчасне відшарування
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нормально розміщеної плаценти, неправильне
прикріплення плаценти, дефект тканини плаценти, антенатальна загибель плоду) – у 19 (12,7%)
пацієнток. Через патологічні пологи оперативні
втручання відмічались у вигляді: кесарського
розтину у 10 (6,7%), ручного відділення плаценти у 1 (0,7%), ручної ревізії стінок порожнини
матки у 4 (2,7%), інструментальної ревізії стінок
порожнини матки у 4 (2,7%) жінок. У 2 (1,3%)
пацієнток вагітність закінчилась антенатальною
смертю плоду в термінах 34-35 тижнів і 36–37
тижнів, після передчасних пологів 1 (0,7%) дитина померла протягом перших 7 діб.
Аналіз проведених досліджень показав, що
у жінок, які мали самовільні викидні та завмерлі вагітності до 12 тижнів частіше зустрічались
U. urealyticum – у 22 (14,7%) жінок. В основному
цей збудник виявлявся в асоціації з іншими бактеріями (М. hominis, C. trachomatis, G. vaginalis) –
16 (10,7%), або з вірусами – у 6 (4,0%) жінок.
C. trachomatis у жінок із самовільними викиднями І триместру діагностувалась рідше – у
5 (3,3%), в той час як у всіх жінок з ектопічною
вагітністю виявлено цей збудник. У пацієнток,
які мали пізні самовільні викидні частіше виявлялись бактеріальний вагіноз і асоціації анаеробних Г– і Г + бактерій – у 7 (4,7%). У більшості жінок з передчасним виливом навколоплідних
вод і з передчасними пологами переважали поєднання U. urealyticum з умовно-патогенною
мікрофлорою (E. coli, Enterococcus faecalis,

St. аureus, стрептокок групи В, St. haеmolyticus,
Str. аngaemolyticus) – у 11 (10,7%).
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Наявність урогенітальних інфекцій на
момент гестації є причиною значної кількості ускладнень вагітності (загроза переривання
вагітності, пізній гестоз, багатоводдя, плацентарна дисфункція та ін.), пологів (передчасний
вилив навколоплідних вод, слабкість пологової
діяльності, передчасні пологи) і внутрішньоутробного ураження плоду. У 25,3% жінок з
урогенітальними інфекціями вагітність закінчилась самовільним перериванням і загибеллю
плода, тобто приблизно кожна 4 жінка з даною
патологією втрачає вагітність. Дане дослідження показало, що серед пацієнток з самовільними
викиднями І триместру, передчасними пологами, передчасним виливом навколоплідних вод з
більшою частотою виявлялись уреаплазми, особливо в поєднанні з бактеріальними і вірусними
асоціаціями. В той час як бактеріальний вагіноз,
поєднання умовно-патогенних збудників частіше зустрічались у жінок з пізніми викиднями.
Не дивлячись на наявність багатьох факторів,
що призводять до невиношування вагітності, немає точного погляду на патогенез даної патології.
Не можна пояснити також, чому одна і та ж інфекція в одних випадках викликає переривання
вагітності, а в інших не впливає на її перебіг. Тому
виникає необхідність в пошуку нових підходів до
дослідження проблеми невиношування вагітності.
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ПРОФІЛАКТИКА РОСТУ МАЛИХ ФОРМ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ
У статті розглянуто проблему профілактики прогресування росту малих форм міом матки. Відзначена ефективність
лікування малих форм міом матки шляхом застосування рослинного негормонального препарату Епігалін.
Ключові слова: міома матки, епігалін.
В статье рассмотрена проблема профилактики прогрессирования роста малых форм миом матки. Отмечена
эффективность лечения малых форм миом матки путем применения растительного негормонального препарата
Епигалин.
Ключевые слова: миома матки, эпигалин.
The problem of prevention of the growth progression of the small forms of uterine fibroids is considered in the article. The
effectiveness of the treatment of uterine fibroids small forms through the use of plant nonhormonal drug Epigalin.
Key words: uterine fibroids, epigalin.

Актуальність. Міома матки – дуже поширене захворювання. Основна кількість пацієнток
знаходяться в репродуктивному віці: фіброїд
мають приблизно 20% жінок до 20 років, близько 30% жінок до 30 років і 40% – до 40 років.
20-40% жінок 35 років і старше має фіброміому
матки значимого розміру.
Однією з основних причин розвитку міоми
матки більшість дослідників вважають підвищення в організмі жінки рівня естрогену при одночасній нестачі іншого гормону – прогестерону. Це
зазвичай спостерігається при порушенні функції
яєчників. Міоми виникають через розлади гормональної функції організму. Збільшення гормону естрогену і стимулює зростання окремих
м’язових груп матки. Про те, що міома – гормонозалежна пухлина, говорить також той факт, що
випадки розвитку міоми у дівчаток до настання
першої менструації і у жінок в постклімактеричному періоді зустрічаються вкрай рідко.
Останні дослідження, показали, що міома
може виникнути як реакція матки на пошкодження, а також в результаті запальних процесів
в геніталіях. Травматичні пологи, діагностичні вишкрібання, введення внутрішньоматкової
спіралі нерідко стають пусковим механізмом
утворення пухлини. Велика кількість медичних
абортів і викликаний ними гормональний зрив і
пошкодження ендометрія також є сприятливим
ґрунтом для розвитку міоми.
Матка в організмі жінки відіграє важливу
роль не тільки як репродуктивний орган, але і

як орган ендокринної системи. Крім того, видалення матки – це не тільки серйозне фізичне
порушення для жіночого організму, але і психологічна травма, яка може викликати серйозні наслідки. При видаленні матки значно зростає ризик розвитку деяких інших захворювань, таких
як рак молочної залози, ішемічна хвороба серця
[6, с. 120–127].
Сучасна медицина не здатна передбачити, чи
буде рости той чи інший фіброматозний вузол і
чи буде він завдавати будь-які больові відчуття.
Втрату матки більшість жінок переживає дуже
важко, у багатьох розвиваються психологічні
комплекси, повна втрата репродуктивної функції, проблеми в інтимному житті, відзначається важкий перебіг постгістеректомічного синдрому. Останнім часом міома матки стала все
частіше діагностуватися у молодих жінок, що
ще не встигли реалізувати свою репродуктивну
функцію, у зв’язку з чим проведення гістеректомії розцінюється як трагедія. Частка органозберігаючих операцій від загальної кількості
проведених операцій з приводу міоми матки залишається незначною, як через технічні труднощі виконання консервативної міомектомії, так і
через монофункціональне відношення до матки
більшості лікарів [1, с. 13–16; 3].
Видалення матки спричиняє зниження гормональної активності яєчників і потребує в деяких
випадках тривалої медикаментозної корекції.
Крім цього оперативне втручання супроводжується ризиком ускладнень, які можуть бути зна-
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чно небезпечнішими, ніж сама міома матки і тому
більшість жінок відмовляються від гістеректомії
[2, с. 128–134; 4, с. 134–139; 5, с. 7–18].
Клінічно незначущі міоми, або міоми малих
розмірів (міоматозні вузли до 15 мм) не дають
клінічної симптоматики та виявляються лише
при УЗД. У разі правильного ведення таких хворих можна гарантувати відсутність їх подальшого
росту. З патогенетичної точки зору міома матки
на цій стадії перебуває під впливом фізіологічних
рівнів гормонів[1, с. 13–16; 6, с.120–127].
Визначення клінічного значення вузла залежить від його локалізації. Для субмукозного
вузла клінічно незначущого розміру не існує,
оскільки вузол будь-якого розміру обумовлює
клінічні прояви. У той час як субсерозний вузол, який у два рази перевищує розмір самої
матки, може зовсім не давати клінічної картини
[5, с. 7–18; 6, с.120–127].
Під впливом фізичних (радіація, важкі метали), хімічних (ксенобіотики, що містяться в продуктах харчування), природних (онкобілки вірусів, грибів, рослин) і ендогенних («агресивні»
форми естрогенів, прозапальні цитокіни) канцерогенів відбуваються мутації в ДНК протоонкогенів і вони перетворюються в онкогени.
Але коли ми заводимо розмову про всебічну профілактику раку, то звичайно це викликає
негативну реакцію, в основному через обмеженість матеріальних можливостей і безліч інших
відмовок. Насправді, профілактика злоякісних
неоплазій в репродуктивних органах – ефективна і «вдячна» справа, оскільки пухлини статевих
органів характеризуються гормонзалежною регуляцією, визначеною стадійністю (гіперплазія –
дисплазія – рак), тривалістю в часі. Така профілактика називається вторинною онкопрофілактикою, а по суті – це лікування факультативного
або облігатного передраку.
Постановка проблеми. Враховуючи складну систему ендокринних взаємовідносин в організмі, при вирішенні питання про можливість
консервативного лікування міоми, кращим є застосування таких речовин та препаратів, які володіють м’яким корегуючим і стабілізуючим ефектом – негормональних препаратів. У даний час є
можливість використання негормональної терапії
міоми матки, так як застосування традиційних
гормональних препаратів має побічні ефекти, дороговартісне, тривале, не завжди результативне.
З цією метою ми застосовували рослинний
негормональний препарат Епігалін, який нормалізує в організмі жінок метаболічні процеси,
обмін статевих гормонів (естрогенів) і служить
прекрасним засобом для комплексного лікування і профілактики гормонозалежних захворю-

вань репродуктивної системи жінки. Він має
комплексний вплив на організм людини, що проявляється у гальмуванні патологічних гіперпластичних процесів в гормон-залежних органах і
тканинах жіночої репродуктивної системи, пригнічує патологічний ріст і мітоз клітин в органах і тканинах, зменшує розвиток папіломатозу
та ступінь дисплазії шийки матки, викликаних
вірусом папіломи людини (ВПЛ). Одна капсула
препарату Епігалін містить активні інгредієнти: індол-3-карбінол – 200 мг, епігаллокатехін3-галлат– 45 мг.
Індол-3-карбінол є біологічно активною
речовиною екстракту сімейства хрестоцвітих
(капусти брокколі), блокує гормон-залежні та
гормон-незалежні механізми, що активують
патологічний ріст клітин в тканинах матки.
За рахунок посилення активності ферментів
системи цитохрому Р-450 нормалізує баланс
естрогенів, пригнічує утворення проканцерогенного 16а-гідроксіестрона та сприяє зсуву
співвідношення метаболітів жіночих статевих
гормонів – естрогенів на користь утворення
2-C-гідроестрона; попереджає проліферацію
клітин в естрогенчутливих тканинах; індукує
процеси апоптозу в патологічно змінених клітинах; нейтралізує дію ростових факторів, які стимулюють розвиток пухлин у гормон-залежних
органах репродуктивної системи; володіє потужним противірусним ефектом відносно ВПЛ.
Епігаллокатехін-3-галлат є біологічно активною речовиною екстракту зеленого чаю, активує
фагоцитоз, стимулює завершеність фагоцитозу,
збільшує число фагоцитуючих клітин, має виражену ангіостатичну дію, сприяє зменшенню
росту новоутворень; пригнічує інвазивну активність клітин ендометрію; гальмує ріст судин в
міоматозних вузлах, перешкоджає проникненню
клітин ендометрію в м’язовий шар матки, тобто
є ефективним засобом у боротьбі з аденоміозом.
Постановка завдання. Забезпечити профілактику росту малих форм міоматозних вузлів на
початковому етапі шляхом застосування рослинного негормонального препарату.
Виклад основного матеріалу. Нами було
проведено клініко-лабораторне обстеження
50 жінок із наявністю лейоміоми матки, які були
розділені на 2 групи: І група (основна) – 30 жінок, яким призначався препарат Епігалін по
1 капсулі 2 рази на день під час їжі впродовж
6 місяців, ІІ група (порівняння) – 20 жінок, які
відмовилися від запропонованого лікування, та
20 здорових жінок, що становили контрольну
групу. Середній вік жінок склав 38,5±5 років. Усі
жінки були рандомізовані за віком, тривалістю
захворювання.
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Результати дослідження та їх обговорення.
Проведено визначення гормонального фону
(естрадіол, прогестерон) та ультразвукове обстеження жінок основної групи, групи порівняння
та контрольної групи. Гормони яєчника (естрадіол та прогестерон) визначали на 7 та 21 день
менструального циклу. Для оцінки та аналізу
рівня естрадіолу та прогестерону у пацієнток з
міомою матки отримані результати порівнювали
з результатами аналогічних показників у контрольній групі практично здорових жінок, клінікоанамнестичні характеристики яких, практично не
відрізнялися від таких у пацієнток основної групи
та групи порівняння. На 7 день менструального
циклу концентрація естрадіолу становила: у жінок основної групи 0,636±0,07 нмоль/л, жінок
групи порівняння 0,628±0,05, контрольної групи
0,351±0,03 нмоль/л (р<0,05). Отже, встановлено
наявність вірогідної різниці зі збільшенням концентрації естрадіолу у жінок обох груп із міомою
матки у порівнянні з жінками контрольної групи.
При цьому не спостерігалося вірогідної різниці
у жінок обох груп із міомою матки. На 21 день
менструального циклу вірогідної різниці у кількості естрадіолу не було виявлено. Також не було
виявлено вірогідної різниці при визначенні рівня
прогестерону на 7 день менструального циклу,
однак на 21 день менструального циклу відмічено
вірогідне зниження кількості прогестерону у жінок основної групи – 9,51±1,22 нмоль/л та групи
порівняння – 8,74±1,19 нмоль/л при порівнянні
результатів із аналогічними у жінок контрольної
групи (26,3±3,11 нмоль/л).
При аналізі результатів ультразвукового обстеження внутрішніх статевих органів жінок
основної групи та жінок групи порівняння встановлено наявність субсерозних, інтрамуральних,
субмукозних вузлів, не більше 2 см в діаметрі,
що не вимагають за показаннями оперативного
лікування. У 11 (36,7%) жінок основної групи
були субмукозні вузли, що клінічно проявлялися
гіперполіменореєю, у 9 (30%) – інтрамуральні
вузли, що також провокували наявність надмірних маткових кровотеч, у 10 (33,3%) – субсерозні

вузли, які у 8 жінок не проявлялися будь-якими
клінічними симптомами, у 2 – були дизуричні
розлади. У жінок групи порівняння розташування міоматозних вузлів вірогідно не відрізнялося
від аналогічних у основній групі: у 7 (35%%)
жінок були субмукозні вузли та гіперполіменорея, у 6 (30%) – інтрамуральні вузли, з явищами
гіперполіменореї, у 7 (35%) – субсерозні вузли
без клінічних проявів. У жінок контрольної групи патологічних змін з боку матки не виявлено.
Через 6 місяців проведено контрольне обстеження жінок з міомою матки. Встановлено, що в
жінок основної групи спостерігалося зниження
концентрації естрадіолу (0,398±0,05 нмоль/л)
при визначенні на 7 день менструального циклу та підвищення концентрації прогестерону
(22,3±4,12 нмоль/л) на 21 день менструального
циклу, при цьому вірогідної різниці у порівнянні
з контрольною групою не встановлено. У жінок
групи порівняння рівень гормонів відповідав попереднім показникам.
При ультразвуковому обстеженні жінок
основної групи виявлено, що в 5 (16,7%) спостерігалося зменшення розмірів вузлів, у решти
25 (83,3%) розміри вузлів не зменшилися, однак
пацієнтки відмічають зменшення інтенсивності
та тривалості менструальних кровотеч. У жінок
групи порівняння позитивної динаміки не було.
У 6 (30%) спостерігався ріст вузлів.
Висновки. 1. Застосування негормонального
препарату в терапії міоми матки малих розмірів
на початковому етапі, з метою профілактики росту міоматозного вузла, може бути альтернативою
гормональним препаратам, оскільки за багатьма
параметрами не поступається їм, за відсутності
ряду побічних ефектів та більшої економічної
доступності.
2. Застосування у лікуванні міом матки препарату Епігалін призводить до зменшення кількості естрадіолу, підвищення рівня прогестерону, що забезпечує зменшення інтенсивності
клінічних проявів та росту пухлини. Він є необхідним методом профілактики подальшого росту малих форм пухлин.
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Ушкодження стравоходу при гастроезофагальній
рефлюксній хворобі, поєднаній
з дисфункцією жовчного міхура та сфінктеру Одді
Досліджено біоптати стравоходу 79 хворих з клінічно підтвердженою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. За допомогою комп’ютерної морфометрії виміряно та проаналізовано ширину міжклітинних просторів плоского епітелію стравоходу, а також зафіксовано імуногістохімічну активність PCNA, як маркера проліферації клітин, у
випадках розвитку неерозивного, ерозивного та еозинофільного езофагіта, в залежності від тонуса сфінктера Одді
та жовчного міхура.
Ключові слова: ГЕРХ, ерозивний езофагіт, комп’ютерна морфометрія.
Исследованы биоптаты пищевода 79 больных с клинически подтвержденной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. С помощью компьютерной морфометрии измерена и проанализирована ширина межклеточных
пространств плоского эпителия пищевода, а также зафиксировано иммуногистохимическую активность PCNA, как
маркера пролиферации клеток, в случаях развития неэрозивного, эрозивного и эозинофильного эзофагита, в зависимости от тонуса сфинктера Одди и желчного пузыря.
Ключевые слова: ГЭРБ, эрозивный эзофагит, компьютерная морфометрия.
The study was undertaken to examine the esophageal biopsies of 79 patients with clinical evidence of gastroesophageal
reflux disease. Using computer morphometry the intercellular spaces of the squamous epithelium were measured and
analyzed along with immunohistochemical activity of PCNA (cell proliferation marker) in the cases of non-erosive, erosive
and eosinophilic esophagitis, depending on the tonus of the Oddi sphincter and gall bladder.
Key words: GERD, erosive esophagitis, computer morphometry.

Гастроезофагеальна
рефлюксна
хвороба
(ГЕРХ) відноситься до досить поширених нозологічних одиниць. Захворюваність ГЕРХ досягає
10% – 20% в західних країнах [1] і від 2,5% до 7,1%
у східних [2].
Клінічно ГЕРХ проявляється широким спектром симптомів, які можуть бути згруповані в
типовий, атиповий або екстрастравохідний синдроми. Так, до типових скарг з високою специфічністю відносяться кисла відрижка і печія.
Навіть при відсутності інших симптомів, ці два
дозволяють встановити ймовірний діагноз і почати емпіричну терапію. Однак, потрібна подальша діагностична оцінка, що включає в себе
фіброгастроскопічне дослідження з взяттям
біопсії, щоб підтвердити діагноз, а також виключити ускладнення або альтернативні причини
розвитку симптомів. Ускладнення ГЕРХ, які визначаються тільки при морфологічному дослідженні, включають в себе ерозивний езофагіт,
виразкові стриктури, стравохід Барретта й аденокарциному стравоходу [1].
Неерозивна рефлюксна хвороба (НЕРХ) є найбільш поширеним типом ГЕРХ. Пацієнти з НЕРХ
відзначають типові симптоми рефлюксу, викликані
інтраезофагеальним закидом шлункового вмісту,
але при гістологічному дослідженні біоптатів не
відмічається видимого пошкодження слизової оболонки (СО) стравоходу.
Патологічною особливістю, яка дозволяє підтвердити наявність НЕРХ при відсутності інших

симптомів, є розширення міжклітинних просторів
плоского епітелію стравоходу, яке визначається не
тільки при використанні скануючої електронної
мікроскопії, а й на звичайному гістологічному дослідженні [3].
При цьому відомо, що діаметр міжклітинних
просторів плоского епітелію нижній частині стравоходу у пацієнтів з будь-якою формою ГЕРХ достовірно корелює з клінічними проявами і є одним
з чутливих об’єктивних маркерів прогресування
захворювання [4].
Організація міжклітинних контактів епідермісу стравоходу включає адгезивні міжклітинні
з’єднання у вигляді полудесмосом (що закріплюють базальні клітини епітелію до його базальної
мембрани) і демосом (частіше зустрічаються в шипуватому шарі). Щілинних з’єднань в базальному
шарі та в поверхневих шарах епітелію небагато і
найбільша їх кількість розташована в шипуватому
шарі. Щільні з’єднання утворюють міжклітинні
комплекси (з поясоподібною адгезивною зоною і
десмосомами) в поверхневих шарах епідермісу [5].
ГЕРХ та еозинофільний езофагіт донедавна
вважалися двома ізольованими нозологічними
формами, хоча перше захворювання включає в
себе великий комплекс клінічних симптомів, в
той час, як друге – відноситься до однозначно гістологічних діагнозів. Згідно з даними літератури,
характерні ознаки ГЕРХ включають в себе гіперплазію плоского епітелію, яка веде до того, що базальний шар збільшується більш ніж на 15% від
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товщини СО; подовження субепітеліальних сосочків більш, ніж на дві третини від товщини СО; запальний інфільтрат, що складається з еозинофілів,
лімфоцитів та нейтрофілів. Еозинофільний езофагіт, крім подовження субепітеліальних сосочків та
розширення базального шару, характеризується
наявністю численних інтраепітеліальних еозинофілів (> 15 на велике поле зору) і поверхневих еозинофільних мікроабсцесів [6].
Мета даної роботи – вивчити морфологічні та
імуногістохімічні особливості гістоструктури СО
стравоходу при ГЕРХ, поєднаній з дисфункцією
жовчного міхура та сфінктеру Одді.
Матеріал та методи. Обстежено 79 хворих з
клінічно підтвердженою ГЕРХ, які проходили лікування у відділенні захворювань шлунка та ДПК,
дієтології та лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Матеріалом для вивчення структурних змін стали біоптати,
отримані під час фіброгастроскопії (зі стравоходу,
тіла та антрального відділу шлунка). Для гістологічних досліджень біоптати фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну, зневоднювали в
спиртах висхідної концентрації та заливали в парафін. Гістологічні зрізи товщиною 3-5 мкм фарбували гематоксиліном і еозином та ШИФ-реактивом.
На гістологічних зрізах стравоходу оцінювалась
товщина базального шару, висота сосочків, інтенсивність запалення, наявність балонної дистрофії
клітин плоского епітелію.
Для потреб високорозподільної світлової мікроскопії матеріал фіксували в 1,25% розчині глютарового альдегіду протягом 1 години, при звичайній
кімнатній температурі. Напівтонкі зрізи товщиною
0,5 мкм отримували за допомогою ультрамікротома УМТП-7 з використанням скляних ножів та
фарбували 1% водним розчином толуїдинового
синього. Для імуногістохімічного дослідження на
депарафіновані гістологічні зрізи товщиною 3-5
мкм наносили моноклональні мишині антитіла до
ядерного антигену проліферуючих клітин (PCNA)
(«Chemicon», США) та вторинні антитіла, мічені
пероксидазою хрону.
Зрізи, забарвлені гематоксиліном і еозином фотографували за допомогою імерсійного об’єктиву
при збільшенні Х1000 світлового мікроскопу.

Міжклітинні простори епітелію стравоходу виміряли за допомогою програмного забезпечення
ImageJ 1.45S («National Institutes of Health», USA).
При аналізі результатів використовували методи
описової статистики: розрахунок середнього значення, 95% інтервалу і стандартної помилки у
вибірці, результат записувався як М±м. Всі якісні
ознаки оцінювали методами статистики за допомогою програми AtteStat для Microsoft Windows,
версії 13.1 (Росія).
Результати дослідження. Міжклітинні контакти плоского епітелію стравоходу досліджувалися при максимальному збільшенні світлового
мікроскопу. У нормі клітини епітелію щільно прилягають одна до одної, таким чином, що межа ледь
помітна. Така структурна картина спостерігалася в
35% досліджуваних випадків (рис. 1А).

Рис. 1. СО стравоходу у хворого на ГЕРХ.
А) Міжклітинні простори не розширені
(щільний контакт); Б) Міжклітинні простори
помітно розширені. Фарбування
гематоксиліном та еозином. Зб. х1000
У 8,8% хворих міжклітинні простори
були значно розширені (рис. 1Б). За даними
комп’ютерної морфометрії у цих випадках середня відстань між двома клітинами становила
(1,391±0,041) мікрон. У решті випадків (56,3%),
ширина міжклітинних просторів значно варіювала, у тому числі на сусідніх ділянках, та становила (0,62±0,074) мікрон.
В 40,0% досліджуваних випадків не відзначалося гістологічних ознак ерозивного езофагіту (розширення базального шару і подовження
сосочків). Ці випадки (n = 32) були виділені в
групу НЕРХ, яка порівнювалася з рештою (60%,
n = 48) за характером запальної інфільтрації та
мікроструктурних змін (табл. 1).

Таблиця 1
Характер запальної інфільтрації СО стравоходу при розвитку НЕРХ і ерозивного езофагіту
Вираженість лімфоплазмоцитарної
інфільтрації
0

1

2

3

НЕРХ (n=32)

9,38

62,50

25,0

3,13

Ерозивний езофагіт (n=48)

2,08

39,58

56,25

2,08

р-значення

0,021622*
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Нейтрофільна
інфільтрація

Еозинофільна
інфільтрація

25,0

18,75

45,83
0,116902

47,92
0,032586*
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Так, було встановлено, що лімфоплазмоцітарна інфільтрація, яка була неспецифічною
ознакою, як для НЕРХ, так і для ерозивного езофагіту, була більш виражена в другому випадку
(р=0,022). Подальший аналіз не виявив достовірних відмінностей між частотою виявлення
тканинної нейтрофілії (р = 0,117); разом з тим,
тканинна еозинофілія зустрічалася достовірно
частіше (р = 0,033).
При аналізі діаметрів міжклітинних просторів плоского епітелію стравоходу (рис. 2, табл. 2)
було виявлено, що середній діаметр міжклітинних просторів епітелію стравоходу при відсутності структурних змін СО, пов’язаних з
ГЕРХ, становив (0,439±0,086) мікрон, в той
час, як при розвитку ерозивного езофагіту відзначалося збільшення середнього діаметра до
(0,565±0,057) мікрон. Однак, статистичний аналіз з використанням критерію Спірмена не показав достовірності відмінностей цього показника
між групами, що, швидше за все, пояснюється
великим діапазоном значень при НЕРХ.

Рис. 2. Середні значення діаметра міжклітинних
просторів СО стравоходу з 95% інтервалом
при розвитку НЕРХ і ерозивного езофагіту

епітелію та збільшення висоти сосочків (рис. 3).
Комбінація цих двох ознак зустрічалася у 52,5%
випадків та корелювала з наявністю лімфоплазмоцитарної (r=0,31; p=0,027) та еозинофільної
інфільтрації (r=0,33; p=0,003).

Рис. 3. СО стравоходу у хворого на ГЕРХ.
А) Інтраепітеліальні лімфоцити. Фарбування
гематоксиліном та еозином. Зб. х1000;
Б) Ознаки езофагіту: збільшення сосочків,
гіперплазія базального шару. Фарбування
гематоксиліном та еозином. Зб. х100
Поодинокі нейтрофільні лейкоцити у кількості 1-2 на полі зору зустрічалися у 37,5% усіх
випадків, еозинофільні – у 33,8%. При цьому, виражена нейтрофільна інфільтрація зустрічалась
лише у 2,5% випадків, а виражена еозинофільна
– у 8,9%, що достовірно частіше (p=0,001).
Балонна дистрофія клітин плоского епітелію, що також вважається ознакою порушення
захистних механізмів, спостерігалася в 16,3%
випадків (рис. 4А). При цьому багатофакторний
кореляційний аналіз виявив зв’язок між наявністю балонної дистрофії та розширенням міжклітинних просторів (r=0,42; p=0,001), незалежно
від ступеня розширення.

Таблиця 2
Розподіл середніх значень діаметра міжклітинних просторів СО стравоходу в залежності від наявності ерозивного езофагіту
НЕРХ

Ерозивний
езофагіт

Різниця

Средне

0,439173

0,564902

–0,12573

Нижній
(пар.) 95%

0,263625

0,450741

–0,33217

Верхній
(пар.) 95%

0,614721

0,679063

0,080716

Відхилення
(пар.) 95%

0,175548

0,114161

р=0,20645

Рис. 4. СО стравоходу у хворого на ГЕРХ. А) Балонна дистрофія клітин плоского епітелію. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х1000
Б) СО стравоходу у хворого на ГЕРХ. Міграція
еозинофілів в епітелій стравоходу. Забарвлення
гематоксиліном та еозином. Зб. х1000

В 60,0% досліджуваних випадків ГЕРХ при
гістологічному дослідженні визначався ерозивний езофагіт, основними морфологічними ознаками якого було потовщення базального шару

За даними сонологічного дослідження, у
23,5% досліджуваних хворих визначався нормотонус (група Іа), у 39,7% – гіпертонус (Іb), та
в 36,8% випадків – гіпотонус (група Іс) сфінктера Одді. Морфологічний аналіз показав, що
у хворих на ГЕРХ та нормотонусом сфінктера
Одді структурні зміни СО стравоходу менш ви-
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ражені (табл.3). Так, розширення міжклітинних
просторів епітелію достовірно рідше відмічалось в групі Іа (р=0,03), а дистрофія епітеліальних клітин СО стравоходу була менш характерна (р=0,05). Крім цього, гіпотонус сфінктеру

Одді також впливав на стан СО шлунка, що
позначалося збільшенням частоти виявлення
метаплазії залоз СО антрального відділу шлунка (р=0,05) та псевдопілоризації залоз СО тіла
шлунка (р=0,05).

Таблиця 3
Структурні зміни СО стравоходу та шлунка в залежності від тонусу сфінктера Одді
Тонус сфінктеру Одді

р-значення

Нормотонус
(n=16)

Гіпертонус
(n=27)

Гіпотонус
(n=25)

Іа-Іb

Іb-Іс

Іа-Іс

Розширення міжклітинних
просторів СО стравоходу, %

37,5

70,4

76,0

0,1148

0,7005

0,0326

Дистрофія епітеліальних
клітин СО стравоходу, %

25,0

40,7

36,0

0,4741

0,05

0,3067

Метаплазія залоз СО антрального відділу шлунку, %

0

14,8

32,0

0,5395

0,5633

0,0499

Псевдопілориза-ція залоз
СО тіла шлунку, %

0

14,8

28,0

0,2830

0,1049

0,0476

На відміну від тонусу сфінктера Одді, тонус
жовчного міхура, який також оцінювався на сонологічному дослідженні, як нормальний (група ІІа),
підвищений (група ІІb), та знижений (група ІІс),
більш помітно вплинув на СО стравоходу (табл.
2). У хворих з гіпотонусом сфінктеру Одді достовірно частіше відмічалися ознаки ерозивного езофагіту, зокрема потовщення базального шару СО
(р=0,05), що супроводжувалось розширенням міжклітинних просторів. Так, в групі ІІа їх середній
діаметр складав (0,411±0,0705) мікрон, в групі ІІb –
(0,633±0,1029) мікрон, а в групі ІІс – (0,567±0,1122)
мікрон (рис.5), зі статистично достовірною різницею між групами ІІа та ІІb (р=0,04).

Рис. 5. Розподіл діаметрів міжклітинних просторів СО стравоходу з 95% інтервалом
в залежності від тонусу жовчного міхура

Балонна дистрофія епітеліальних клітин
також рідше зустрічалась при збереженні
нормального тонусу жовчного міхура (21,1%
у порівнянні із 42,4% та 37,5% у хворих груп
ІІа, ІІb, та ІІс відповідно), але статистична
обробка даних виявила лише різницю між
дистрофічними змінами в групах ІІb та ІІс
(р=0,02).
Розвиток структурних змін в СО стравоходу при ГЕРХ в 37,5% випадків супроводжувався міграцією та накопиченням еозинофілів
(рис. 4Б). При цьому виражене накопичення,
порівняне з картиною еозинофільного езофагіту, спостерігали тільки в 8,8% випадків, в той
час, як в переважній більшості еозинофільна
інфільтрація була незначною і спостерігалася
на тлі накопичення лімфоцитів і плазматичних
клітин.
Дана ознака показала наявність слабкого
достовірного прямого зв’язку з потовщенням
базального шару в СО стравоходу (r = 0,33;
p = 0,003) і не залежала від інших складових
тканинної інфільтрації при прогресуванні
езофагіту. При порівнянні груп НЕРХ і ерозивного езофагіту було встановлено, що міграція еозинофілів частіше зустрічалася
саме в другому випадку (р = 0,032) і також
не залежала від наявності інших типів інфільтрації.
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Структурні зміни СО стравоходу в залежності від тонусу жовчного міхура
Тонус жовчного міхура

Таблиця 4

р-значення

Нормотонус
(n=19)

Гіпертонус
(n=33)

Гіпотонус
(n=16)

ІІа-ІІb

ІІb-ІІс

ІІа-ІІс

Потовщення базального
шару СО стравоходу, %

52,6

48,5

81,3

0,1917

0,0493

0,0652

Розширення міжклітинних просторів
СО стравоходу, %

73,7

45,2

68,8

0,3884

0,3402

0,0428

Діаметр міжклітинних
просторів СО стравоходу, %

0,411±
0,0705

0,633±
0,1029

0,567±
0,1122

0,0363

0,3319

0,2292

Дистрофія епітеліальних клітин СО
стравоходу, %

21,1

42,4

37,5

0,2087

0,0151

0,4855

Міграція еозинофілів
в епітелій стравоходу, %

52,6

21,2

43,75

0,0435

0,1934

0,1462

Крім цього, еозинофільна інфільтрація
частіше зустрічалася при гіпотонусі, ніж при
гіпертонусі жовчного міхура (р=0,04), і не
показала достовірної залежності від тонусу
сфінктера Одді (табл. 4).
Техніка напівтонких зрізів дозволяє більш
чітко виявити деталі будови епідермісу СО
при ГЕРХ. Особливо це стосується шипуватого шару епідермісу, де можна помітити
десмосоми. При ГЕРХ, завдяки застосуванню
техніки напівтонких зрізів стають помітнішими фокальні руйнування десмосомальних контактів (рис. 6А). Також, напівтонкі зрізи дають
змогу більш точно виміряти розширення міжклітинних просторів – патогномонічну ознаку ГЕРХ. Ослаблення міжклітинних зв’язків
епітелію стравоходу при ГЕРХ може лежати
в основі підвищення мітотичної активності
епітелію за типом механізму зворотного контактного гальмування розмноження клітин. З
метою вивчення проліферативної активності
епітелію стравоходу при розширенні міжклітинних просторів нами проведено дослідження експресії PCNA в ядрах клітин епідермісу.
При ГЕРХ PCNA виявляється в ядрах епітеліоцитів потовщеного базального шару епітелію (рис.6Б), що є характерною ознакою захворювання. Така ж картина спостерігається
в місцях ектопії СО шлунка в стравоході, з
підвищенням проліферативної активності покривно-ямкового епітелію в ектопічних клітинах СО.

Рис. 6-А) Шипуватий шар епідермісу стравоходу у хворого на ГЕРХ. Десмосоми мають
вигляд міжклітинних містків. Фокальні
руйнування десмосомальних міжклітинних
контактів (зазначено стрілками). Забарвлення толуїдиновим синім, зб. х1000 Б) PCNA
визначається в ядрах клітин розширеного
базального шару епідермісу стравоходу.
Непряма імуногістохімічна реакція, підфарбовування гематоксіліном. Зб. х200
При ГЕРХ PCNA виявляється в ядрах епітеліоцитів потовщеного базального шару епітелію
(рис.6Б), що є характерною ознакою захворювання. Така ж картина спостерігається в місцях
ектопії СО шлунка в стравоході, з підвищенням
проліферативної активності покривно-ямкового
епітелію в ектопічних клітинах СО.
Обговорення результатів. За даними багатьох сучасних досліджень нейтрофільна інфільтрація вважається однією з основних складових
розвитку ерозивного езофагіту [6], в той час, як
у нашому дослідженні ми не виявили достовір-

162

Медичний форум

♦

ної різниці за зустрічаємістю цієї ознаки. Тканинна гранулоцитофілія, яка часто описується
при ГЕРХ, в нашому випадку була обумовлена
швидше накопиченням еозинофілів, тим більше,
що остання ознака достовірно частіше зустрічалася в групі хворих з ерозивним езофагітом.
Розширення міжклітинних просторів епітелію стравоходу, обумовлене впливом шлункового вмісту на СО, є важливою характеристикою
розвитку шлунково-стравохідного рефлюксу.
У порівнянні з НЕРХ ((0,439±0,086) мікрон)
у хворих з наявністю морфологічних змін СО
стравоходу, відзначається розширення міжклітинних просторів до ((0,565±0,057) мікрон),
яке, однак, не було підтверджене статистично, у
зв’язку з тим, що в групі хворих з НЕРХ спостерігався значний діапазон значень.
Великий діапазон значень діаметрів міжклітинних просторів, у тому числі і між клітинами,
що знаходяться в одному полі зору, який ми спостерігаємо в групі НЕРХ, дозволяє припустити,
що міжклітинні зв’язки є частково динамічними і адаптуються до подразників. Ймовірно, що
крім негативного «сенсибилізуючого» ефекту, за
такими змінами СО може стояти і, поки не вивчений, позитивний адаптативний ефект. Надалі
становить інтерес вивчення зв’язків між характером розширення міжклітинних просторів та
окремими клінічними проявами ГЕРХ.
У зв’язку з тим, що електронна мікроскопія
є складним та малодоступним методом, який займає велику кількість часу, відомо безліч спроб
вимірювання діаметра міжклітинних просторів
при світловій мікроскопії. На даний час світлова
мікроскопія показала порівняно низьку специфічність, проте гарну чутливість при вимірюваннях [3,4]. Розробка подібного методу надала б
новий діагностичний інструмент для ранньої діагностики ГЕРХ і виділення в окрему групу пацієнтів з функціональною, малочутливою до ліків,
печією. Результати вимірювання міжклітинних
просторів методом високорозподільної світлової
мікроскопії з використанням комп’ютерної морфометрії є відтворюваним, об’єктивним та чутливим маркером НЕРХ. Дане вимірювання може
бути використано для діагностики пацієнтів, у
яких інші гістологічні характеристики стравоходу залишаються в межах норми.
Розвиток ГЕРХ частіше за все супроводжується розладами моторики шлунково-кишкового
тракту [7]. Так, при порівнянні з даними, отриманими при сонографічному обстеженні, нами
було встановлено, що гіпотонус сфінктера Одді
асоціюється зі змінами СО шлунка, і зокрема з
більш частим виявленням кишкової метаплазії
в антральному відділі і псевдопілорізації залоз

тіла шлунка. Це узгоджується з останніми дослідженнями, які засвідчили, що підвищення
концентрації жовчних кислот в шлунковому соці
призводить до прогресування атрофії і кишкової
метаплазії СО шлунка навіть при відсутності запальної клітинної інфільтрації, що також може
надалі розглядатися як важливий фактор ризику
канцерогенезу [8]. Однак, при порушенні тонусу жовчного міхура (особливо у випадках, коли
це не супроводжувалося відповідними змінами
сфінктера Одді), нами не було виявлено подібної
закономірності, що, швидше за все, свідчить про
збереження бар’єрної функції.
Також звертає на себе увагу більш виражена
різниця між змінами в СО стравоходу при порушенні тонусу сфінктера Одді та жовчного міхура. Так, в першому випадку пошкодження СО
при нормотонусі відзначаються достовірно рідше, ніж при гіпо– та гіпертонусі, а в другому – не
спостерігається подібної закономірності. У той
же час, розширення міжклітинних просторів епітелію стравоходу при гіпертонусі жовчного міхура зустрічається рідше, проте виражено достовірно сильніше, що вимагає подальшого аналізу.
Висновки.
1) За даними комп’ютерної морфометрії у
8,8% хворих міжклітинні простори плоского
епітелію стравоходу були значно розширені, середня відстань між двома клітинами становила
(1,391±0,041) мікрон. В 56,3% ширина міжклітинних просторів значно варіювала, у тому числі
на сусідніх ділянках, та становила (0,62±0,074)
мікрон. PCNA, як маркер проліферації клітин,
виявлявся в ядрах всіх епітеліоцитів розширеного базального шару, що свідчило про підвищення мітотичної активності епідермісу.
2) Результати порівняння гістологічних та
морфометричних ознак показують, що розширення міжклітинних просторів відбувається
у пацієнтів 3 НЕРХ ((0,439±0,086) мікрон) та
ерозивним езофагітом ((0,565±0,05) мікрон),
незалежно від видимого пошкодження СО стравоходу, і це може бути одним із механізмів, відповідальних за підвищення чутливості до шлункового вмісту.
3) Розвиток ГЕРХ при збереженому тонусі
сфінктеру Одді характеризується менш вираженими структурними змінами СО стравоходу:
розширення міжклітинних просторів епітелію
та дистрофія епітеліальних клітин відмічаються
достовірно рідше (р=0,03 та р=0,05 відповідно).
Крім того, гіпотонус сфінктеру Одді також впливає на стан СО шлунка, що позначається збільшенням частоти виявлення метаплазії залоз СО
антрального відділу шлунка (р=0,05) та псевдопілоризації залоз СО тіла шлунку (р=0,05).

163

№ 3 (03) / 2014 р.

♦

На відміну від тонусу сфінктеру Одді, зміна тонусу жовчного міхура більш помітно впливає на СО
стравоходу, викликаючи потовщення базального
шару СО (р=0,05), яке супроводжується розширенням міжклітинних просторі з (0,411±0,0705)
мікрон при нормотонусі, до (0,567±0,1122) мікрон при гіпотонусі та (0,633±0,1029) мікрон
при гіпертонусі (р=0,04).
4) Розвиток структурних змін в СО стравоходу при ГЕРХ в 37,5% випадків супроводжується
міграцією та накопиченням еозинофілів. При
цьому, виражене накопичення клітин спостеріга-

ли тільки в 8,8%, в той час, як в інших випадках
еозинофільна інфільтрація була незначна і поєднувалася з лімфоплазмоцитарною. Дана ознака
має слабкий достовірний прямого зв’язок з потовщенням базального шару в СО стравоходу
(r=0,33; p=0,003) і не залежить від інших складових тканинної інфільтрації при прогресуванні
езофагіту. При порівнянні груп НЕРХ і ерозивного езофагіту було встановлено, що міграція
еозинофілів рідше зустрічається саме при НЕРХ
(р = 0,032) і також не залежить від наявності інших типів інфільтрації.
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ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ГАЛІТОЗУ ТА ДЕЯКІ СПОСОБИ
ЙОГО ЛІКУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Неприємний запах з порожнини рота – є досить поширеним стоматологічним захворювання. Причини його
появи і розвитку різноманітні: активна анаеробна мікрофлора порожнини рота, погана гігієна порожнини рота,
одонтопатологія, захворювання тканин пародонту, шкідливі звички. Але галітоз є проблемою, яку повинні вирішувати не тільки лікарі-стоматологи. Лише сумісне комплексне лікування пацієнта у співпраці стоматолога з профільним
спеціалістом (терапевтом, гастроентерологом, ендокринологом, урологом, інфекціоністом) дозволить позбавитися
від неприємного запаху з порожнини рота та позбавить пацієнта від неприємних відчуттів.
Ключові слова: неприємний запах з порожнин рота, галітоз, мікрофлора порожнини рота.
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Неприятный запах из полости рта – является достаточно распространенным стоматологическим заболеванием.
Причины его появления и развития разнообразны: активная анаэробная микрофлора полости рта, плохая гигиена
полости рта, одонтопатология, заболевания тканей пародонта, вредные привычки. Но, галитоз является проблемой, решать которую должны не только врачи-стоматологи. Совместное комплексное лечение пациента в сотрудничестве стоматолога с профильным специалистом (терапевтом, гастроэнтерологом, эндокринологом, урологом,
инфекционистом) разрешит проблему устранения неприятного запаха из полости рта и поможет пациенту избавиться от неприятных ощущений.
Ключевые слова: неприятный запах из полости рта, галитоз, микрофлора полости рта.
Bad smell from the mouth – is a common dental diseases. The reasons for its emergence and development of diverse,
active anaerobic microflora of the mouth, poor oral hygiene, odontopatologiya, periodontal disease, bad habits. But halitosis
is a challenge which must not only dentists. Sharing a comprehensive treatment of the patient in conjunction with a dentist
specialized professionals (physician, gastroenterology, endocrinology, urology, infectious diseases) will solve the problem
of removing odor from the mouth, and help the patient get rid of the discomfort.
Key words: bad smell from the mouth, halitosis, oral microflora.

Однією з поширених ознак розвитку стоматологічних захворювань є неприємний запах з
порожнини рота. Він супроводжує багато патологічних станів, і в залежності від патологічного
процесу змінюється його вираженість та інтенсивність. Неприємний запах з порожнини рота
(галітоз) – проблема, яка цілковито вирішується, так як методи її вирішення прості та дійові.
За даними різних літературних джерел у США
близько 60 млн. чоловік вважають свій подих
неприємним, 72% бізнесменів Японії незадоволені запахом з порожнини рота, і регулярно відвідують стоматолога. А обстеження працівників
та службовців Германії виявило галітоз у 16,7%
випадків, при цьому 50% з них самі не відчували
неприємного запаху з порожнини рота [1, 2, 11].
Розповсюдженість галітозу у розвинених країнах коливається від 30 до 65% [ 2, 9].
Галітоз (озостомія, стоматодисодія) – термін,
який використовується для визначення неприємного запаху повітря, яке видихає людина. Основними причинами розвитку галітозу є стоматологічні захворювання. На перший план виходить
карієс та його ускладнення, захворювання слизової оболонки порожнини рота, захворювання
пародонту. Не мале значення в розвитку даної
патології відіграє відсутність індивідуальної гігієни порожнини рота, незнімні ортодонтичні і
ортопедичні конструкції, які тривалий час знаходяться в порожнині рота та сприяють значному
накопиченню мікроорганізмів. Не останню роль
в розвитку галітозу відіграють загальні соматичні захворювання організму людини: захворювання верхніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи [8, 10, 11].
Галітоз поділяється на істинний та песевдогалітоз. Істинний галітоз характеризується
явним неприємним запахом високої інтенсивності, який перевищує прийнятний соціальний
рівень та сприйняття людини іншими людьми у
суспільстві. Він може бути фізіологічним і проявлятися у результаті гнилісних процесів у порожнині рота за відсутності специфічної пато-

логії порожнини рота: погана гігієна порожнини
рота, шкідливі звички, характер харчування
[6, 7, 8]. Велике значення у розвитку такого галітозу мають шкідливі звички – куріння, вживання
алкогольних напоїв.
Під дією такої шкідливої звички, як вживання алкогольних напоїв, у порожнині рота підвищується злущування епітелію слизової оболонки на фоні різкого підвищення її сухості, слизова
оболонка порожнини рота потоншується, зменшується зволожуюча, омиваюча функція слини,
що призводить до підсиленого прикріплення
мікроорганізмів до поверхні зубів, накопичення
залишків їжі в міжзубних проміжках та сприяє
розвитку галітозу [3, 5].
Шкідлива звичка куріння викликає галітоз,
котрий пов’язаний зі зменшенням кисню в ротовій рідині та погіршенню, у зв’язку з цим,
дезодорації порожнини рота. Також куріння, а
особливо продукти згоряння тютюну, смоли і
нікотин, мають свій запах, який надовго залишається у порожнині рота.
Характер харчування пацієнта не аби як
впливає на свіжість дихання. Їжа, котра багата
на білки (молоко, м’ясо), залуження ротової рідини продуктами метаболізму білків – амонійні
сполуки (сечовина, аміак) здатні змінити запах
з порожнини рота. Надмірне вживання кави, газованих напоїв призводить до зниження рівня
оксигенації (насичення) ротової рідини киснем
і посиленню неприємного запаху з порожнини
рота [2, 3, 10].
Патологічний істинний галітоз, в залежності
від причини його виникнення, може бути оральним та екстраоральним. Істинний патологічний
оральний галітоз зумовлений захворюваннями
та порушеними функціями органів та тканин порожнини рота.
Розвиток істинного патологічного екстраорального галітозу пов’язаний із соматичними
захворюваннями. На перший план виходять: захворювання придаточних пазух носа (хронічний
гайморит, фронтит, синусит), захворювання гор-
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тані (тонзиліт), легень, верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Також розвиток істинного
патологічного екстраорального галітозу може
бути пов’язаний з наявністю у пацієнта цукрового діабету, цирозу печінки, уремії. Це, так звані,
гематогенні запахи, наявність яких викликана
речовинами, що знаходяться у крові пацієнта
при вказаних захворюваннях та виділяються з
організму через слинні залози, з повітрям, яке
видихається [2, 4].
Але не завжди можна достовірно ставити
діагноз «Галітоз». Часто пацієнти, особливо ті,
що працюють з людьми (офіціанти, менеджери,
соціальні працівники, вчителі та ін.) звертаються до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємний запах з порожнини рота, але такі скарги
викликані навіюваннями та самонастроєм. Такий стан пацієнта можна охарактеризувати як
псевдогалітоз. Він характеризується наявністю
незначного запаху, який не сприймається оточуючими, але пацієнт все ж наполегливо скаржиться на проблеми з несвіжим подихом, що призводить до розвитку у нього пригніченого стану,
закомплексованості та соціальної дезадаптації.
Ще одна проблема, пов’язана з неприємним
запахом з порожнини рота, через яку звертаються
пацієнти до лікаря стоматолога – це галітофобія.
Виникає такий стан у пацієнта після проведеного
лікування з приводу істинного або псевдогалітозу, коли пацієнт зберігає впевненість в тому, що і
надалі він має несвіжий подих, хоча ні фізіологічних ні соціальних ознак галітозу немає.
Неприємний запах з порожнини рота, як правило, зумовлюється летючими сполуками сірки
(сірчаний водень, метил-меркаптан, диметилдисульфіт – 80% сірководень і 20% метилмеркаптан). Ці сполуки в порожнині рота з’являються в
результаті анаеробного розщеплення білків і охарактеризувати такий запах можна як гнилісний.
Безпосередньо, виникнення галітозу пов’язане
з
активністю
пародонтопатогенної
грамнегативної анаеробної мікрофлори порожнини
рота: Peptostreptococcus; Fusobacterium nucleatum,
Veilonella alcalescens; Spirochetes Eubacterium
sulci; Bacteroides Prevotellaintermedia; Treponema
denticola Prevotellanigrescens; Porphyromonas
gingivalis. В силу своєї анаеробної природи, ці
види мікроорганізмів локалізуються в місцях недосяжних для кисню: в глибині складок слизової
оболонки порожнини рота, в зубо-ясеневих кишенях, прихованих каріозних порожнинах, в нашаруваннях на дистальній третині спинки язика
[12, 13, 14, 15].
За даними науковців, після проведеного мікробіологічного дослідження, у пацієнтів, які
страждають на різні захворювання органів по-

рожнини рота було виявлено зв’язок між інтенсивністю гнилісного запаху та кількістю
Treponema denticola, Porphiromonas gingivalis та
Bacteroidesfor sythus. Окрім того, спостерігалися
зміни у складі бактеріального нашарування (зубного нальоту).
У здорових людей S. salivarius є домінуючим в зубному нальоті, а при галітозі цей вид
мікроорганізмів в зубній бляшці у пацієнтів не
виявляється. У них виявляється зниження титру Eubacterium strain, Actinomyces strain та
Rothia mucilaginosa на фоні збільшення кількості
Eubacterium sulci, Phylotype Prevotella, Phylotype
Porphyromonas, Veillonella atypical та деяких різновидів Fusobacterium. Як виявилося, найбільш
інформативними щодо асоціацій мікроорганізмів
в порожнині рота при галітоз були проби, взяті
з дорсальної поверхні язика. Ці мікробіологічні
тести дозволяють визначити не тільки склад мікрофлори, але й прогнозувати її чутливість до медикаментозних препаратів, що плануються до застосування при лікуванні галітозу [10, 11, 12, 13].
Нами було обстежено 80 пацієнтів (чоловіків
та жінок) віком від 20-25 років. При обстеженні враховували скарги пацієнтів, дані анамнезу
захворювання, життя, уточнювали наявність
шкідливих звичок. Об’єктивне обстеження порожнини рота та зубів проводили за загальною
методикою обстеження стоматологічного хворого. При необхідності проводили рентгенологічне
дослідження окремих груп зубів (наявність пародонтиту, періодонтит).
Наявність запаху з порожнини рота проводили
за такою методикою: очищали флосом міжзубні
проміжки молярів верхньої та нижньої щелепи.
Через 45-60 секунд оцінювали запах флоса. Після
цього пропонували пацієнтам обробити сухою гігієнічною серветкою задню третину спинки язика
та через 40-60 секунд проводили оцінку запаху
знятого нальоту. Врахувавши загальні та місцеві
фактори, які на нашу думку, являлися причиною
розвитку галітозу у обстежених нами пацієнтів,
ми призначали лікування [9, 11].
До початку лікування всіх пацієнтів навчили
стандартному методу чистки зубів для проведення індивідуальної гігієни порожнини рота.
В залежності від запропонованої методики
лікування, обстежених пацієнтів було розділено
на три групи.
Пацієнтам першої групи, яка складалася з
25 чоловік, ми рекомендували застосовувати
для чищення зубів пасту «Рембрандт плюс», до
складу якої входить пероксид карбаміду, та ополіскувати рот розчином ополіскувача «Oral – B».
В другій групі, до складу якої ввійшло 25 пацієнтів, ми рекомендували чистити зуби зубною пас-
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тою «Рембрандт плюс», застосовувати розчин
ополіскувала «Oral – B» та обробляти міжзубні
проміжки флосами з ментолом фірми «Oral –
B». В третій групі, яку склали 30 пацієнтів, ми
рекомендували до застосування зубну пасту
«Рембрандт плюс», ополіскувач «Oral – B», зубні
флоси з ментолом фірми «Oral – B» та аплікації
на ясна гелю «Метрагіл Дента», до складу якого
входить розчин хлоргексидину глюконату, 1 раз
на день на 10-15 хвилин. Контроль результатів
рекомендованої методики індивідуальної гігієни
порожнини рота проводили через 7-14-21 день,
оцінюючи запах з порожнини рота за вище зазначеною методикою, використовуючи флоси та
серветки.
Було відмічено, що позитивні результати
зменшення неприємного запаху з порожнин
рота у пацієнтів першої групи почали з’являтися
лише після 14 днів застосування засобів індивідуальної гігієни.
У пацієнтів другої групи покращення наставало раніше – на 10-14 день. А запропонована
до застосування методика індивідуальної гігієни порожнини рота для пацієнтів третьої групи
дала позитивні результати вже на першому тижні лікування.
Таким чином, лікування галітозу заключається не лише в стандартному методі чищення
зубів, використання флосів, а також в призначенні пацієнтам медикаментозних препаратів,
які впливають на мікрофлору порожнини рота.
Для лікування захворювання перш за все необхідно проводити пацієнтам професійну гігієну
порожнини рота, і за необхідністю – повну санацію, лікування одонтопатології.

В обов’язковому порядку кожному пацієнту
з галітозом необхідно індивідуально підбирати
предмети та засоби гігієни порожнини рота (зубну щітку, флоси, зубну пасту, ополіскувчі, дезодоратори). Але якщо вищезазначених заходів недостатньо, слід застосовувати медикаментозне
лікування з використанням препаратів антибактеріальної дії.
На сьогоднішній день лікування галітозу повинне проводитися за умови використання препаратів з ефектом оксигенації порожнини рота,
оскільки кисень пригнічує розмноження анаеробних мікроорганізмів порожнини рота, про
які йшлося раніше. Джерелом активного кисню
є перекисні сполуки, які можна застосовувати у
вигляді аплікацій, полоскань. Кисневмісні гелі,
ополіскувачі, жувальні гумки, льодяники – це
малий перелік засобів, які покращать стан порожнини рота та зменшать неприємний запах.
Для лікування галітозу, на сьогодні використовуються антибактеріальні засоби на основі солей
цинку (лактат, ацетат), хлоргексидин, цетил-піридин-хлорид, які входять до складу ополіскувачів для порожнини рота та жувальних гумок.
Галітоз – це проблема, яка пов’язана не лише
із поганою гігієною порожнини рота, карієсом та
його ускладненнями, пародонтитом і наявністю
в порожнині рота ортодонтичних і ортопедичних
конструкцій. Це проблема пов’язана і з загально-соматичною патологією, і з захворюваннями
внутрішніх органів, тому, лікування неприємного запаху з порожнини рота повинне проводитися не лише окремо лікарем-стоматологом, а у
його тісній співпраці з профільними лікарямиспеціалістами.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЙОВОЇ АДАПТАЦІЇ ПЛОМБ
СВІТЛОВОГО ТВЕРДІННЯ ВІД СТАНУ ПУЛЬПИ ЗУБА
Відомо, що крайова проникність – один з основних факторів, що обумовлюють термін функціонування пломб.
На крайову адаптацію пломб впливають багато факторів: рівень резистентності зубів до карієсу, стан гігієни порожнини рота, наявність запалення тканин пародонту, об’єм і клас каріозної порожнини, вітальність пульпи, вид пломбувального матеріалу і термін, що минув з моменту реставрації.
Ключові слова: карієс, крайова адаптація, вітальність пульпи.
Известно, что краевая проницаемость – один из основных факторов, обуславливающих срок функционирования
пломб. На краевую адаптацию пломб влияют многие факторы: уровень резистентности зубов к кариесу, состояние гигиены полости рта, наличие воспаления тканей пародонта, объем и класс кариозной полости, витальность
пульпы, вид пломбировочного материала и срок, прошедший с момента реставрации.
Ключевые слова: кариес, краевая адаптация, витальность пульпы.
It is known that the boundary permeability – one of the main factors contributing to the functioning of the seals term.
On the marginal adaptation of seals is affected by many factors: the level of resistance to dental caries, oral health condition,
the presence of inflammation of periodontal tissues, the amount and class cavity, pulp vitality, type of filling material and the
time elapsed since the restoration.
Key words: dental caries, marginal adaptation, pulp vitality.

Не дивлячись на високий рівень розвитку
стоматології, проблема карієсу зубів залишається досить актуальною. Її можна віднести до
соціальних проблем, оскільки карієс характеризується високою поширеністю у всьому світі,
значним впливом його ускладнень на стан організму за рахунок порушення функції жування, а
також величезною вартістю лікування і профілактики [1, 2]. Ураження карієсом проксимальних поверхонь бічних зубів займає серед інших
локалізацій провідне місце. Лікування карієсу
цієї локалізації при збережених суміжних зубах
представляє значну проблему. При обробці порожнин 2 класу утворюється багатоповерхнева
порожнина, де потрібне відтворення прокси-

мальних поверхонь, контактного пункту і природного крайового гребеня [6].
Одним з важливих і складних для відновлення анатомічних утворень є контактний пункт
[3]. Проксимальний контакт у пацієнтів молодого віку в більшості випадків є точковим, а в
осіб старшого віку переважає площинний. На
верхній щелепі він має буккальне зміщення, а
на нижній – розташований по центральній лінії.
Проксимальний контакт перешкоджає попаданню їжі в зону між зубами і травматизації міжзубного сосочка та пародонту [5].
На сьогоднішній день красиві зуби стали
невід’ємною частиною іміджу благополучної
здорової людини. Сучасні реставраційні мате-
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ріали і нові стоматологічні технології дозволяють не лише заміщувати втрачені тканини, але
і корегувати форму і колір зуба. В той же час,
використовуючи однакові пломбувальні матеріали і адгезивні системи, можна отримати різні клінічні показники якості крайової адаптації
пломб, оскільки успіх пломбування залежить від
коректного проведення багаточисленних етапів
реставраційного лікування [4].
Пряму реставрацію 2 класу, яка буде відносно якісною, можна отримати в разі, якщо приясеневий край каріозної порожнини знаходиться
в межах здорової емалі. У разі ж, коли приясеневий край розташовується нижче емалево-цементного з’єднання (ЕЦС), якість реставрації
залишається під питанням. Особливо у тих випадках, коли з’єднання з дентином слабке, полімеризаційна усадка композиту може привести
до відриву реставрації від стінок відпрепарованої каріозної порожнини та призведе до утворення мікропросторів.
Метою нашого дослідження стало вивчення
крайової адаптації (КА) пломб в порожнинах 2
класу в залежності від збереження пульпи зуба.
Матеріали та методи. Об’єктом клінічних
досліджень були пацієнти віком від 20 до 50
років. Всього було обстежено та проліковано
82 пацієнта, яким було виконано 96 композитних реставрацій (58 вітальних зубів – 1 група та
38 девітальних – 2 група). Стан органів порожнини рота досліджували по загальноприйнятих
методах, які рекомендовані ВООЗ [8].
Якість виконаних пломб оцінювали безпосередньо після реставрації та у віддалені (6 та 12
місяців) строки лікування за критеріями USPHS,
що охоплюють анатомічну форму, крайову адаптацію, шорсткість поверхні, крайове фарбування, колірну відповідність, вторинний карієс, наявність чутливості після пломбування, а також
стан контактного пункту [7]. Для об’єктивної
оцінки якості крайового прилягання пломб і діагностики вторинного карієсу був використаний
електрометричний метод діагностики, який дозволяє виміряти величину електричного струму, що проходить через досліджувану зону[9].
Згідно цієї методики ми використовували високочутливий прилад для електрометрії «ГеософтДЕНТ» фірми Геософт, параметри якого були
підібрані так, щоб електропровідність інтактної,
повністю мінералізованої емалі дорівнювала
нулю (рис. 1).
Як пасивний електрод використовували стерильне зуболікарське дзеркало, встановлене в
тримач, сполучений за допомогою провідника з
вимірювальним приладом. Активним електродом виступав одноразовий шприц, у який наби-

рали розчин електроліту. Для унеможливлення
витоку шунтуючого струму через слину і м’які
тканини порожнини рота досліджувану ділянку зуба висушували повітрям протягом 30 сек.,
а зі шприца видавлювали краплю електроліту –
10% розчину хлориду кальцію. Активний електрод, сполучений із вимірювальним приладом,
установлювали на досліджувану поверхню зуба
(межу «зуб-пломба»), пасивним електродом торкалися слизової оболонки порожнини рота і заміряли силу струму, що проходив через прилад [9].

Рис. 1. Апарат для електрометричного
дослідження крайової проникності
Як пасивний електрод використовували стерильне зуболікарське дзеркало, встановлене в
тримач, сполучений за допомогою провідника
з вимірювальним приладом. Активним електродом виступав одноразовий шприц, у який
набирали розчин електроліту. Для унеможливлення витоку шунтуючого струму через слину
і м’які тканини порожнини рота досліджувану
ділянку зуба висушували повітрям протягом 30
сек., а зі шприца видавлювали краплю електроліту – 10% розчину хлориду кальцію. Активний
електрод, сполучений із вимірювальним приладом, установлювали на досліджувану поверхню
зуба (межу «зуб-пломба»), пасивним електродом
торкалися слизової оболонки порожнини рота і
заміряли силу струму, що проходив через прилад [9].
Вимірювання проводили в кількох (кількість
залежала від площі пломби і варіювала від 3
до 6) рівновіддалених точках, розташованих на
межі пломби. Для подальшого аналізу використовували найвищі значення електропровідності.
Крайове прилягання пломб оцінювали за шкалою Буянкиної Р.Г. [3] (таблиця 1).
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Таблиця 1
Характеристика стану твердих тканин зуба та крайового прилягання пломб
Сила току, мкА

Стан досліджуваної ділянки

Менше 2 мкА

Нормальна залишкова крайова проникність якісних пломб

2,1-5,2 мкА

Порушення крайового прилягання без розвитку вторинного карієсу

5,3-10,0 мкА

Вторинний каріозний процес з локалізацією на стінках каріозної порожнини

10,1-15,0 мкА

Каріозний процес, що поширюється до дна каріозної порожнини

15,1 мкА та більше

Вторинний карієс може бути діагностований візуально

Електрометрію проводили в ті ж терміни,
що і клінічну оцінку пломб, тобто безпосередньо після встановлення пломби та через 6 і 12
місяців.
При роботі зі світлотвердіючими матеріалами використовувалися: тотальне травлення,
вологий бондинг, відновлення, шліфовка і поліровка. Операційне поле під час реставрації ізолювали з використанням робердаму, слиновідсмоктувача, суворо дотримувалися всіх вимог
до якісного виконання роботи з композиційними
пломбувальними матеріалами.
Показаннями до відновлення служили первинні каріозні ураження, а також незадовільні
пломби на вітальних і девітальних зубах.
За всіма оціночними критеріями USPHS на
першому відвідуванні всі реставрації відповідали показнику «alfa» в 100% спостережень.
Аналіз результатів клінічної оцінки реставрацій через 6 місяців і зіставлення їх із результатами клінічної оцінки на першому відвідуванні показує, що кількість реставрацій, які відповідають
показнику «А» за критеріями АФ, КА, КФ, КП,
ВК, достовірно вища (р≤0,05) на першому відвідуванні в усіх досліджуваних групах. Але після
6 місяців клінічної експлуатації найбільшу кількість реставрацій, які вимагали переробки, виявили в 2 групі (реставрації в девітальних зубах).
Порівняння отриманих результатів через 12
місяців клінічної експлуатації показує, що показник «А» критеріїв АФ, КА, КФ, КП достовірно вищий у 1 групі. У свою чергу показник «С»
критеріїв АФ, КА, КФ, стану контактного пункту
достовірно збільшується (р≤0,05) в 2 групі.
За результатами електрометричного дослідження крайового прилягання пломб у динаміці виявлено, що через 6 місяців сила струму

на межі «пломба-зуб» у 1 групі склала в середньому 1,23 ±0,03мкА. Через 12 місяців показники електрометрії склали для пломб 1 групи
1,61± 0,08мкА.
У 2 групі були отримані такі показники електропровідності на межі «пломба-зуб»: після 6 місяців клінічної експлуатації сила струму становила в середньому 1,98± 0,1 мкА. Після 12 місяців
функціонування пломб у 2 групі сила струму в середньому становила 2,25± 0,04 мкА (таблиця 2).
Таблиця 2
Строки спостережень
Група

Одразу після пломбування

6 місяців

12 місяців

Девітальні
зуби

1,27±0,06

1,98±0,1

2,25±0,04

Вітальні
зуби

1,23±0,03

1,38±0,07

1,61±0,08

Вітальність пульпи істотно гальмує зростання показників електрометрії в 1 групі, що можна
пояснити формуванням і тривалим збереженням
якісного гібридного шару в «живих» зубах. У пацієнтів приріст показників електрометрії за 1 рік в
девітальних зубах склав 77%, у вітальних – 30%.
Результати дослідження дозволяють дійти висновку, що збереження живої пульпи і наявність
повноцінного гібридного шару є значимим чинником, який гальмує зростання показників крайової проникності при використанні композитів
світлового твердіння. В процесі спостереження
за досліджуваними зубами спостерігається зростання показників електрометрії, що підтверджує
факт зниження сили адгезії композиту до тканин
зуба з часом.
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
З ПОЗИЦІЙ ВТРАТИ НИМИ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
В ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Проведені дослідження вмісту йоду в збагачених продуктах харчування доводять ефективність застосування
йодказеїну, цистозіри, фукусів, еламіну та ламінарії для збагачення харчових продуктів йодом. Кулінарна обробка
збагачених морськими водоростями продуктів залежно від виду її та тривалості призводить до втрат йоду на рівні
від 22 до 47%, неорганічних сполук йоду – до 90%. Застосування для збагачення харчових продуктів морських водоростей, зокрема цистозіри та ламінарії, дозволяє підвищити вміст інших мікроелементів, важливих для перебігу
біохімічних процесів обміну йоду – селену, міді та цинку.
Ключові слова: продукти харчування, мікроелементи, добавки, збагачення, технологічна обробка, втрати.
Проведенные исследования содержания йода в обогащенных продуктах питания свидетельствуют об
эффективности применения йодказеина, цистозиры, фукусов, эламина и ламинарии для обогащения пищевых продуктов йодом. Кулинарная обработка обогащенных морскими водорослями продуктов в зависимости от вида ее
и длительности приводит к потере йода на уровне от 22 до 47%, неорганическими соединениями йода – до 90%.
Применение для обогащения пищевых продуктов морских водорослей, в частности цистозиры и ламинарии, позволяет повысить содержание других микроэлементов, важных для протекания биохимических процессов обмена
йода – селена, меди и цинка.
Ключевые слова: продукты питания, микроэлементы, добавки, обогащение, технологическая обработка, потери.
The carried out researches of iodine in enrichment foodstuffs prove efficiency of using casein, cystoseira, fucus, elamin
and kelp for iodine enrichment of food. Cooking the products enriched with seaweed cause the loss of iodine in the range of
22-47% inorganic iodine – up to 90%, depending on the type and duration of cooking. The use of seaweed for foodstuffs’
enrichment, including Cystoseira and Laminaria, can increase the content of other trace elements that are important for
iodine metabolism (selenium, copper and zinc).
Key words: foodstuffs, minerals, supplements, enrichment, processing technology, losses.

Мікроелементи, так само як білки, вуглеводи та жири, є життєво важливою складовою раціону харчування людини. Вони беруть участь
у багатьох біохімічних реакціях та фізіологічних процесах, є необхідними для побудови
хімічних структур живих тканин. Дефіцит мікронутрієнтів є провідним фактором виникнення аліментарно обумовлених захворювань,

підвищення рівня загальної захворюваності,
зниження опору організму до несприятливих
факторів навколишнього середовища. Важкість
порушень залежить від різних чинників – віку,
статі, стану здоров’я (наявності хронічних захворювань) та особливих періодів життя, що
вимагають додаткової кількості мікроелементів
(вагітність, лактація, пубертатний вік та ін.).
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Нестача більшості мікроелементів в перші
місяці життя може мати важкі та тривалі негативні наслідки. Раціон харчування сучасної людини не в змозі забезпечити організм
достатньою кількістю мікронутрієнтів. Така
ситуація склалася через підвищене споживання рафінованих високоочищених продуктів
і недостатнє вживання м’ясних та молочних
продуктів, морепродуктів, овочів та фруктів,
зниження вмісту мікроелементів в продуктах
через забруднення навколишнього середовища
токсикантами, що перешкоджають засвоєнню
мікроелементів, виснаження ґрунтів, технологічну переробку сировини [1].
Так, за даними Державної служби статистики України спостерігається підвищене споживання населенням таких груп продуктів,
як хліб і хлібопродукти, яйця, картопля, що
перевищує науково обґрунтовані раціональні
норми (від 5,9 до 13,1%), а кількість м’яса і
м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів,
риби і рибопродуктів, плодів, ягід та винограду
є недостатньою (нижче норми на 32,0–43,4%),
що свідчить про незбалансоване харчування
населення та невідповідність його гігієнічним
нормам [2, 3].
Сьогодні високий рівень захворюваності на
тиреоїдну патологію реєструється практично у
всіх регіонах країни, що обумовлює необхідність розробки та впровадження ефективних
заходів профілактики. Найбільш економічним,
добре вивченим та широко вживаним способом подолання йододефіцитних захворювань є
застосування неорганічних сполук йоду – у вигляді дієтичних добавок, збагачуючих добавок
при виробництві продуктів харчування, напоїв та бутильованої води. Введення до раціону
таких сполук (насамперед йодиду та йодату
калію) здатне швидко покращити йодне забезпечення. В той же час доведено, що споживання
органічних сполук йоду, особливо в поєднанні
з іншими мікроелементами, необхідними для
нормального функціонування щитоподібної залози – селену, міді, цинку, заліза, кобальту та ін.,
сприяє не тільки ліквідації йодного дефіциту, а
й відновленню адекватного тиреоїдного синтезу. Для подолання наявних проблем вченими і
технологами розроблено широкий асортимент
харчових продуктів та дієтичних добавок [4, 5].
Такі продукти впроваджуються за спеціальними програмами, а також доступні в торговій
мережі для самостійного споживання населенням. Проте надлишкове споживання деяких
мікроелементів, їх комплексів, особливо неорганічних сполук, також має негативні наслідки.
Тому, при створенні збагачених продуктів хар-

чування необхідно нормувати внесення таких
речовин та здійснювати суворий контроль за
вмістом мікроелементів у готовому виробі.
Застосування в якості джерела мікроелементів рослин – природних концентраторів йоду та
інших мікронутрієнтів (насамперед морських
водоростей) більш безпечне, оскільки ці речовини представлені не у вигляді мінеральних
солей, а в складі органічних сполук. За результатами наукових досліджень відомо, що при засвоюванні таких органічних сполук виключено
надмірне надходження мікроелементів до організму людини [6, 7].
Мета досліджень: визначення вмісту мікроелементів у продуктах з природно високим їх
вмістом, у збагачених харчових продуктах на
різних етапах технологічної обробки та у дієтичних добавках, а також оцінка можливості
застосування досліджених продуктів з профілактичною метою.
Матеріали та методи. Об’єктом наших досліджень були зразки продуктів з природно високим вмістом мікроелементів, збагачені харчові продукти та дієтичні добавки.
Визначення масової частки йоду, селену, а
також міді, цинку та заліза в зразках проводили методом інверсійної вольтамперометрії за
трьохелектродною схемою, який ґрунтується на
принципі концентрування елементу, що визначається, на індикаторному електроді безпосередньо з досліджуваного розчину і наступному
розчиненні концентрату з реєстрацією вольтамперної кривої.
Масову частку йоду визначали за допомогою вольтамперометричного аналізатору
«Екотест-ВА», який укомплектовано імпрегнованим серебром графітовим електродом, допоміжним електродом типу ЭПВ-1СР, електродом
порівняння типу ЭВЛ-1М3.1, а селену – за допомогою вольтамперометричного аналізатору
«АВА-3», який укомплектовано індикаторним
електродом ЭМ-5, допоміжним електродом
типу ЭПВ-02, електродом порівняння типу
ЭВЛ-1М4. Для визначення міді і цинку за допомогою «АВА-3» в якості індикаторного застосовано вуглецево-ситаловий електрод з електрохімічно нанесеною безпосередньо перед
проведенням вимірювання ртутною плівкою.
Принцип визначення йоду ґрунтується на
електрохімічному окисленні йод-іонів до молекулярного йоду, осадженні малорозчинної
комплексної сполуки, що включає до свого
складу йод, з подальшим електрохімічним розчиненням на поверхні робочого електроду осаду при лінійній розгортці потенціалу. Вимірюючи величину катодного струму при розчиненні

172

Медичний форум

♦

осаду розраховують масову концентрацію йоду
в досліджуваному розчині.
Принцип визначення інших елементів ґрунтується на електрохімічному концентруванні
елементів в потенціостатичному режимі на індикаторному електроді, що обертається, та подальшому розчиненні концентрату. Реєстрація
аналітичного сигналу на стадії розгортки відбувається в результаті електрохімічної реакції.
Визначення масової концентрації селену, міді,
цинку та заліза в досліджуваному розчині проводиться методом стандартних добавок.
Методика включає «суху мінералізацію»
– наважку проби обробляють розчином гідроксиду калію (окрім проб, в яких проводиться
визначення міді, цинку та заліза), спалюють
спочатку на електроплитці, а потім – за допомогою системи для мікрохвильового озолення
«PHOENIX»; отриману золу суспендують у
воді (або ж у фоновому розчині – для проведення вимірювань на приладі АВА-3), нейтра-

лізують до pH 4-6, проводять центрифугування
отриманого розчину (за необхідності); аліквоту
проби вносять в електрохімічну чарунку з фоновим розчином та проводять вимірювання.
За отриманими результатами обраховують масову частку елементу, що визначається.
Результати та їх обговорення. Споживання
звичайних харчових продуктів не в змозі задовольнити потребу населення в більшості мікроелементів. Одним з ефективних та доцільних
методів забезпечення додаткової їх кількості
в раціоні харчування населення є розробка та
впровадження харчових продуктів, збагачених
сполуками природного або синтетичного походження, що містять дефіцитні елементи.
Проведені нами дослідження вмісту йоду в
збагачених продуктах харчування, розроблених
технологами, доводять ефективність застосування йодказеїну, цистозіри, фукусів, еламіну
та ламінарії для збагачення харчових продуктів
йодом (табл. 1).

Вміст йоду в продуктах, збагачених йодвмісними сполуками
№
з/п

Зразок

Таблиця 1

Йодвмісна добавка

Вміст йоду, М±m,
мг/кг

1.

Хліб білий

–

0,076±0,009

2.

Хліб білий

Йодказеїн

0,431±0,003

3.

Яйця перепелині

–

2,105±0,310

4.

Яйця перепелині

Цистозіра

3,335±0,290

5.

Морожені напівфабрикати (котлети)

–

0,088±0,007

6.

Морожені напівфабрикати (котлети)

Ламінарія

4,667±0,790

7.

Бісквіт

–

0,083±0,010

8.

Бісквіт «Здоров’я»

Еламін

2,157±0,340

9.

Булочки «Здоровинка»

Йодказеїн

0,856±0,091

10.

Запіканка сирна

–

0,0071±0,001

11.

Запіканка сирна

Еламін

3,849±0,410

Варто зазначити, що для збагачення харчового продукту йодом та іншими есенційними
мікроелементами, до його рецептури достатньо додати морську водорість в кількості 1–2%
від маси продукту, що не позначається на органолептичних показниках та, як правило, добре сприймається споживачами. При розробці
нових збагачених харчових продуктів в якості
збагачуючої добавки слід надавати перевагу
морським водоростям, враховуючи високий

вміст в них інших необхідних організму людини мікроелементів. Насамперед, при збагаченні
харчових продуктів йодом, слід звертати увагу
на достатній вміст в них селену, оскільки доведено сумісну їх участь в багатьох біохімічних
процесах, особливо функціонуванні щитоподібної залози.
Результати досліджень стосовно вмісту селену у збагачених продуктах харчування наведено
в табл. 2.
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Таблиця 2

Вміст селену в збагачених продуктах
№ з/п

Зразок

Добавка

Вміст селену, М±m,
мг/кг

–

0,76±0,27

1.

Хліб з пшеничного борошна І ґатунку

2.

Хліб білий череневий

Йодказеїн

0,77±0,28

3.

Хліб пшеничний вищого ґатунку

Йодказеїн

0,75±0,27

4.

Булочки «Здоровинка»

Йодказеїн

0,161±0,056

5.

Яйця перепелині

-

0,06±0,02

6.

Яйця перепелині

Цистозіра

0,65±0,24

7.

Фукуси (Біломорські водорості)

–

4,85±1,69

Значний інтерес становить використання екстракту ламінарії в якості добавки для збагачення харчових продуктів не тільки на йод, але і на
інші мікроелементи.
Таблиця 3
Вміст мікроелементів в екстракті
ламінарії масляному (М±m, мг/кг)
Йод
72,90

±7,30

Селен
16,75

±5,49

Мідь
9,49

±1,91

Цинк
24,3

±4,75

Залізо
4,85

±0,94

Як видно з таблиці, вміст мікроелементів в
екстракті ламінарії досить високий, що свідчить
про можливість застосування його і в якості зба-

гачуючої добавки і безпосередньо в раціоні людини.
Разом з тим, необхідно зазначити, що переробка харчової сировини, кулінарна та технологічна
обробка продуктів, їх зберігання призводять, як
правило, до зменшення кількості мінеральних речовин, в тому числі мікроелементів. Слід додати,
що процеси втрати мікроелементів в збагачених
продуктах мають ті ж тенденції, що й у звичайних
продуктах. Великі втрати мінеральних речовин
викликає механічна обробка сировини (видалення шкірки та поверхневого шару овочів та фруктів при механічній обробці, видалення зародку та
оболонок злаків при виготовленні круп та зерна
тощо). Так, за результатами наших досліджень
вміст міді і цинку у борошні значно нижчий у порівнянні з висівками або крупою (табл. 4).

Вміст міді та цинку у висівках, борошні та крупі (середні значення)
Продукт

Таблиця 4

Вміст мікроелементів (М±m, мг/кг)
міді

цинку

Борошно

0,46±0,1

2,70±0,54

Висівки

2,98±0,62

17,83±3,48

Крупи

7,26±1,60

12,60±2,46

Наведені дані свідчать про те, що постійне
споживання очищених харчових продуктів дійсно може призвести до мікроелементного дисбалансу навіть якщо територія не є ендемічною за
тим чи іншим мікроелементом.
Заморожування не впливає на вміст мікроелементів, проте при розморожуванні з рідиною
втрачається велика кількість есенційних речовин, насамперед легкорозчинних сполук йоду.
Корисні мікроелементи також вимиваються з

продуктів разом з рідиною, наприклад, при замочуванні, промиванні, варінні. Так, за нашими
даними промивання цистозіри в прісній воді
знижує вміст йоду в більше ніж у 6,5 разів.
Технологічна обробка з використанням високої температури також викликає значні втрати цих речовин. Проведені нами дослідження
збагачених кулінарних виробів свідчать про
втрату ними йоду в процесі термічної обробки
(табл. 5).
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Таблиця 5

Втрати йоду в процесі термічної обробки
№ з/п

Вміст йоду, М±m, мг/кг

Зразок

без термічної обробки

після термічної обробки

1.

Тефтельки м’ясні з цистозірою

1,869±0,110

1,009±0,269

2.

Тефтельки з фукусом

4,770±0,563

3,831±0,541

3.

Котлета з фукусом

0,642±0,078

0,555±0,190

4.

Котлета з цистозірою

0,403±0,050

0,315±0,027

5.

Паста овочева з ламінарією

40,820±4,920

33,540±3,680

Втрати йоду при термічній обробці продукту залежать від кислотності середовища. Кисла
реакція середовища сприяє підвищеним втратам
йоду. Тому при розробці рецептур збагачених
харчових продуктів слід звертати увагу на цю
обставину. При збагаченні харчових продуктів
неорганічними сполуками йоду – йодидами та
йодатами калію втрати йоду при термічній обробці більш суттєві та можуть за певних умов
(тривале кип’ятіння, кисла реакція продукту)
сягати 90%. Таким чином, немає сенсу у збагаченні харчового продукту неорганічними сполуками йоду, оскільки в процесі технологічної
обробки ці речовини втрачаються, а їх вміст, в
кінцевому, готовому до споживання продукті, не
перевищує фонових значень.
Висновки:
1. Кулінарна та технологічна обробка має
значний вплив на мікроелементний склад харчових продуктів. Особливих коливань зазнає

вміст йоду, оскільки цей елемент утворює легкорозчинні та леткі сполуки. Селен, мідь та цинк
втрачаються в основному в процесі механічної
обробки продуктів, особливо при виготовленні
круп та зерна.
2. Проведені нами дослідження вмісту йоду
в збагачених продуктах харчування доводять
ефективність застосування йодказеїну, цистозіри, фукусів, еламіну та ламінарії для збагачення
харчових продуктів йодом. Разом з тим, кулінарна обробка збагачених морськими водоростями
продуктів залежно від виду її та тривалості призводить до втрат йоду на рівні від 22 до 47%,
неорганічних сполук йоду – до 90%.
3. Застосування для збагачення харчових
продуктів морських водоростей, зокрема цистозіри та ламінарії, дозволяє підвищити вміст
інших мікроелементів, важливих для перебігу
біохімічних процесів обміну йоду – селену, міді
та цинку.
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОГНІТИВНОГО ДЕФІЦИТУ
У ШАХТАРІВ ПРИ ЛЕГЕНЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
У статті розглядається актуальність вивчення когнітивних порушень у шахтарів при легеневій недостатності.
В умовах розвитку гіпоксії, прояви когнітивного дефіциту в професіях з підвищеною небезпекою та значною психоемоційною напругою (зокрема у шахтарів), можуть сприяти появі фатальних помилок, підвищеному ризику для
здоров’я та життя працюючих, зниженню надійності діяльності. Висловлюється необхідність проведення психофізіологічного супроводу у шахтарів з помірними когнітивними порушеннями з метою прогнозування розвитку когнітивної недостатності та можливості її корекції.
Ключові слова: когнітивний дефіцит, шахтарі, легенева недостатність, психофізіологічний супровід, функціональний стан.
В статье рассматривается актуальность изучения когнитивных нарушений у шахтеров при легочной недостаточности. В условиях развития гипоксии, проявления когнитивного дефицита в профессиях с повышенной опасностью
и значительным психоэмоциональным напряжением (в частности у шахтеров), могут способствовать появлению
фатальных ошибок, повышенному риску для здоровья и жизни работающих, снижению надежности деятельности. Высказывается необходимость проведения психофизиологического сопровождения у шахтеров с умеренными
когнитивными нарушениями с целью прогнозирования развития когнитивной недостаточности и возможности ее
коррекции.
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The article discusses the relevance of the study of cognitive disorders in miners with pulmonary insufficiency. In the
hypoxia development conditions the manifestations of cognitive deficits in occupations with high risk and significant psychoemotional stress (such as miners) may promote to fatal errors, increased risk to life and health of employees, reduction of
the reliability of activity. The need is expressed for psycho-physiological support of the miners with mild cognitive impairment
to predict the development of cognitive deficits and the possibility of its correction.
Key words: cognitive deficits, miners, pulmonary insufficiency, psychophysiological support, functional status.

Актуальність проблеми. В даний час, у
зв’язку з прискоренням технічного прогресу в
різних галузях виробництва, значно зростають
вимоги до надійності «людського фактора» як
найбільш активного в ланці соціально-виробничого процесу [1, 6].
Дослідження показують певну залежність
між ефективністю професійної діяльності та
психофізіологічними якостями працівників, а
також успішністю застосування заходів психофізіологічного забезпечення діяльності фахівців,
особливо в умовах підвищеної небезпеки для
здоров’я і життя працюючих [5, 6].
За даними вітчизняних і зарубіжних фахівців, значна кількість аварійних ситуацій і відмов
техніки при управлінні складними технічними системами відбувається внаслідок помилок
персоналу, які пов’язані з психофізіологічними
особливостями і функціональним станом працівників. Відзначається, що безпосередніми причинами аварій першої і другої категорій, нещасних випадків, які відбуваються на виробництві,
є незадовільна технічна підготовка і організація
робіт, незабезпеченість відповідними ресурсами

технологічного процесу та безпеки праці, порушення правил безпеки і технології робіт, недостатня кваліфікація працівників, незадовільна
психофізіологічна підготовка фахівців до роботи
в особливо небезпечних умовах [1, 4, 5, 21].
За даними підсумків діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України за 2013 рік кількість страхових нещасних випадків становить 9221, смертельно травмованих
– 528. Найбільша кількість страхових нещасних
випадків зареєстрована в Донецькій (34,1%),
Луганській (12,5%) і Дніпропетровській (8,8%)
областях. Кількість травмованих осіб у цих областях складає сумарно 55,4% від загального
показника по Україні. Провідними причинами
нещасних випадків залишаються організаційні,
що зумовили 68% усіх нещасних випадків. Через
технічні причини сталося 12% нещасних випадків, психофізіологічні – 20%.
Домінуючими психофізіологічними причинами стали:
– особиста необережність потерпілого –
13,3%;
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– травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 3,4%
Найбільш травмонебезпечними галузями
економіки та видів робіт є:
– видобування енергетичних матеріалів (кількість травмованих становить 32,7%
(3028 осіб) від кількості травмованих по Україні,
в т.ч. 98 – смертельно);
– транспорт і зв’язок – 6,5% (607 осіб,
в т.ч. 68 – смертельно);
– будівництво –5% (455 травмованих,
в т.ч. 46 – смертельно)
Розмір видатків за статтею бюджету «відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його
смерті» склало 6200,0 тис. грн., при цьому видатки на щомісячні страхові виплати потерпілим
та членам їх сімей склали 5021,2 млн. грн., одноразові страхові виплати потерпілим та членам їх
сімей профінансовано в обсязі 1033,9 млн. грн.
Таким чином, певний психофізіологічний
статус працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки, зокрема в такій професії, як
шахтарі, є важливою ланкою відповідності вимогам конкретної професійної діяльності в напружених і небезпечних умовах, критерієм придатності до ефективного виконання небезпечних
робіт (професійних обов’язків) [2, 5, 7].
За даними Держдепартаменту промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
МНС, за перші 10 років незалежності України
на шахтах країни загинуло понад 3400 чоловік,
тобто в середньому майже щодня гинув один
шахтар. У 2002 році загинуло 220 українських
гірників, в 2003-му – 250, у 2004-му році – 200,
в 2005-му – 157 шахтарів.
Важливість відповідності психофізіологічних функцій вимогам професії істотно зростає
при наявності захворювань дихальної системи у
шахтарів (наприклад, пневмоконіоз) і розвиток
при цьому легеневої недостатності (ЛН) і гіпоксії [8, 19]. Зменшення парціального тиску кисню
в забої посилює перебіг патологічного процесу.
В цьому випадку, як правило, страждає також
центральна нервова система, як найбільш чутлива до дії шкідливих агентів, з подальшим розвитком енцефалопатії, або когнітивних розладів
мультифакторного генезу [10, 20].
Патологія бронхо-легеневої системи в більшості випадків супроводжується порушенням
когнітивних функцій, які часто і є основною
причиною інвалідизації хворого. Саме з розвитком когнітивного дефіциту пов’язують величезні соціально-економічні втрати, які несе суспільство. Поширеність когнітивних розладів вкрай
висока і в останні роки відзначається тенденція

до її неухильного зростання. Однак, незважаючи на це, в ряді випадків присутня недооцінка
ролі факторів ризику у розвитку когнітивних
порушень. Несвоєчасна діагностика початкових
стадій когнітивного розладу і, відповідно, відсутність адекватної терапії призводять до його
подальшого прогресування. Особлива увага в
цьому відношенні має приділятися пацієнтам з
легеневою недостатністю, у яких ключовим механізмом когнітивних змін є порушення нейрональних структур, а пошкоджуючими факторами є гіпоксія, гіперкапнія, ацидоз і пов’язана з
гіпоксією гіпервентиляція [25].
Результатом розвитку когнітивних порушень
є: ослаблення пам’яті, навчання, інтелекту, уваги, психомоторної координації, ефективності обробки інформації, тощо. Це суттєво впливає на
продуктивність праці, а взагалі на безпеку працюючих, особливо при роботах з підвищеною
небезпекою.
Постановка завдання. Когнітивні функції
являють собою найбільш складні функції головного мозку, за допомогою яких здійснюються
процеси раціонального пізнання світу і взаємодія з ним. Когнітивні порушення відзначаються
при широкому спектрі захворювань і є міждисциплінарною проблемою для лікарів багатьох
спеціальностей [14, 23]. Помірні когнітивні порушення (ПКП) представляють собою зниження
однієї або декількох когнітивних здібностей, виходять за межі нормативних показників, але не
позбавляють пацієнта незалежності і самостійності в повсякденному житті. При цьому когнітивне зниження усвідомлюється суб’єктивно,
помітно для оточуючих і підтверджується за
допомогою об’єктивних методів дослідження
(нейропсихологічних тестів), але не викликає
професійної або соціальної дезадаптації. Поширеність ПКП становить 12–17% серед осіб
старше 65 років [16, 23,]. Більше половини випадків носять прогресуючий характер і з часом
трансформуються в деменцію. Однак нерідко
спостерігається тривалий стаціонарний стан
і навіть зворотній розвиток ПКП [22, 26, 27].
Залежно від клінічних особливостей виділяють чотири основні варіанти синдрому ПКП,
найбільш несприятливими в прогностичному
відношенні варіантами є монофункціональний
амнестичний і поліфункціональний з порушеннями пам’яті. За деякими даними [26, 27] ризик
розвитку деменції у пацієнтів з даними варіантами ПКП становить 10–15%, що в 7,5–15 разів
вище середньостатистичного ризику для літніх
осіб. Легкі когнітивні порушення – це незначне
погіршення когнітивних здібностей, яке виявляється тільки при вирішенні найбільш складних
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когнітивних завдань, не чинить жодного впливу
на повсякденну діяльність. Пацієнти з легкими
когнітивними порушеннями іноді скаржаться на
епізодичну забудькуватість і підвищену стомлюваність при інтенсивній розумовій роботі.
Однак для виконання складних робіт з підвищеною небезпекою в поєднанні з високою психоемоційною напругою, це може бути вирішальним
фактором для відсторонення працівника від виконання відповідального завдання. За даними
досліджень при легких і помірних когнітивних
порушеннях страждає переважно нейродинамічна складова вищих мозкових функцій: швидкість реакції, здатність довгостроково підтримувати напружену інтелектуальну активність,
можливість працювати з декількома джерелами
інформації одночасно. Недостатність клінічної
симптоматики на етапі легких когнітивних порушень робить дуже проблематичними епідеміологічні дослідження їх поширеність серед
широкого контингенту працівників в професіях
з підвищеною небезпекою [12]. Пацієнти з синдромом ПКП можуть скаржитись на зниження
пам’яті, труднощі зосередження, підвищену
стомлюваність при розумовій роботі, ускладненість пошуку потрібного слова в розмові, помилки виконання рахункових операцій. Рідше
пацієнти скаржаться на труднощі орієнтування
в просторі, порушення впізнавання знайомих
осіб. Іноді скарги когнітивного характеру знаходяться на другому плані, а основні скарги
носять неспецифічний характер: головний біль,
запаморочення, тяжкість або неприємні відчуття
в голові та інше. Деякі пацієнти взагалі не висувають будь-яких скарг і воліють приховувати
наявний у них когнітивний дефект. У пацієнтів
з поєднаною патологією дихальної та серцевосудинної систем крім нижчої оцінки за шкалою
MMSE більшою мірою порушуються складні
в когнітивному плані функції, зумовлені дисфункцією лобових і скроневих відділів головного мозку, хоча будь яких структурних змін у цих
областях за даними комп’ютерної томографії не
виявляється [17]. Для об’єктивної оцінки когнітивних функцій використовуються нейропсихологічні методи дослідження. При цьому слід використовувати більш чутливі нейропсихологічні
тести, ніж для діагностики деменції. Переважні
складніші тести, що оцінюють стан пам’яті, регуляцію довільної діяльності та інші когнітивні
функції. В останні роки для скринінгу синдрому
ПКП активно використовується Монреальська
когнітивна шкала [3, 16].
Зокрема, дослідженнями Аntonelli показано
[15], що пацієнти з ЛН мали специфічний когнітивний профіль, з порушеннями мовних функ-

цій і вербальної пам’яті, уваги та інше. Збільшення віку пацієнтів та тривалість хронічної ЛН
корелювали з тяжкістю когнітивних порушень
[28]. Дослідження Stuss виявили достовірний
взаємозв’язок показників уваги, швидкості переробки інформації та пам’яті з показниками ступеня розвитку гіпоксичних явищ у пацієнтів з
легеневою недостатністю [24].
Діагностика важких когнітивних розладів
(деменції, амнестических розладів і т.д.) досить
розкрита в спеціальній літературі. Однак, процедура оцінки психофізіологічного статусу та розробка критеріїв легких та помірних когнітивних
порушень, таких, що трудно діагностуються, а
тому більш небезпечних, властивих працюючим
в умовах з високим ризиком (підземні роботи,
роботи з високою напруженістю праці тощо),
потребують удосконалення.
Нами запропонований алгоритм обстеження пацієнтів (зокрема, шахтарів) для оцінки
когнітивних порушень на фоні легеневої недостатності, які можуть бути компенсовані, але
проявляться при підвищеному навантаженні
на кардіореспіраторну систему. В умовах робіт
з підвищеною небезпекою це суттєво збільшує
ризик фатальної помилки, що може привести до
людських і економічних втрат. Тому, на наш погляд, дослідження, спрямовані на з’ясування цих
питань, мають теоретичну і практичну цінність.
Для здійснення обстеження пропонується
використання тестових та апаратних методик, а
саме: бодіплетізмографіі для визначення рівня
дихальної недостатності, Монреальської когнітивної шкали [3, 18], тесту MMSE (шкала оцінки
психічного стану) [28], тесту REY2 (аудіторновербального навчання Рея) для визначення ступеня когнітивних порушень, тесту GHQ-28 (опитувальник загального стану здоров’я «General
Health Questionnaire»), тесту Мюнстербергера
для визначення уваги, швидкості переробки інформації за Ландольтом, тесту психічного вигорання В. Бойко [9]. Вважаємо за доцільне
використання в дослідженнях стабілографії,
енцефалографії, хронорефлексометрії (для виконання тестових завдань для оцінки 1-ї сигнальної системи), визначення варіабельності ритму
серця, визваних потенціалів за допомогою електронейроміографа і деякі інші.
Як правило, розвиток ЛН при захворюваннях
бронхо-легеневої системи, супроводжується недостатністю кровообігу, що збільшує тяжкість
гіпоксичних проявів [11]. В своїх роботах Аloia
[13] показав, що застосування кисневої терапії
до таких пацієнтів значно впливає на когнітивну
дисфункцію, стимулює пам’ять, знижує депресію, покращує поведінкові реакції. Є дані, що
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застосування пацієнтам з ЛН кисневої терапії
значно зменшує ризик виникнення когнітивного
дефіциту [29], а Celli показав, що тривала киснева
терапія збільшує тривалість життя пацієнтів [16].
Ми вважаємо, що використання методу пневмопресингу, доступного і недорогого, у вигляді
тренуючої терапії, допоможе істотно поліпшити
психофізіологічний статус шахтарів, зокрема їх
когнітивних функцій для підтримки професійного довголіття.
Висновки. Незважаючи на те, що проблема
когнітивних порушень при легеневій недостатності має давню історію, на сьогоднішній день
не існує єдиного чіткого розуміння багатьох її
аспектів. Так, не всі автори визнають наявність

когнітивних розладів при легеневій недостатності, немає чітких уявлень про фактори ризику
когнітивного дефіциту, немає однозначного уявлення про когнітивні порушення на різних стадіях захворювання, при різних варіантах і ступені
тяжкості ЛН. До теперішнього часу не існує визнаних візуалізуючих методик діагностики когнітивних порушень.
Всебічна оцінка функціонального статусу
шахтарів з легеневою недостатністю дозволить
розробити комплекс вирішальних правил для
оцінки рівня та прогнозування розвитку когнітивних порушень з психофізіологічними показниками і запропонувати адекватні методи корекції функціонального стану.
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НОВОЕ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЫ
Проанализированы существующие подходы к судебно-медицинской экспертизе автомобильной травмы, в
частности, к ее классификации. Обоснована необходимость уточнения и дополнения данной классификации вследствие появления в практике судебно-медицинской экспертизы новых видов дорожно-транспортных происшествий;
последние кратко рассмотрены.
Ключевые слова: судебная медицина, автомобильная травма, водитель, пассажир, механизм повреждений.
Проаналізовані наявні підходи до судово-медичної експертизи автомобільної травми, зокрема, до її класифікації. Обґрунтована необхідність уточнення та доповнення даної класифікації внаслідок появи у практиці судовомедичної експертизи нових видів дорожньо-транспортних подій; останні коротко розглянуті.
Ключові слова: судова медицина, автомобільна травма, водій, пасажир, механізм ушкоджень.
Are analyzed existing approaches to forensic examination of automobile trauma, in particular, to her classification.
Is justified the necessity of clarification and supplementing this classification due to the appearance in the practice of
forensic examination the new kinds of road traffic accidents; the last one are briefly reviewed.
Key words: forensic medicine, car accident injury, driver, passenger, mechanisms injuries.

Актуальность статьи. Проблемами судебномедицинской экспертизы автомобильной травмы
судебные медики всерьез начали заниматься в
50-е – 60-е годы прошлого века; тогда же были
сформулированы основные принципы подхода к
данному виду экспертиз, а также классификация
автомобильной травмы, которая, к сожалению, до
настоящего времени практически не пересматри-

валась. Сегодня это уже влечет серьезные трудности в работе экспертов.
Постановка проблемы. Такая ситуация заставляет серьезно проанализировать современную практику производства судебно-медицинских экспертиз в случаях автомобильной травмы,
и выяснить, насколько ранее предлагаемые подходы к производству этого вида судебно-меди-
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цинских экспертиз соответствуют современным
требованиям.
Постановка задачи. Для решения заявленной
проблемы представилось необходимым проанализировать материалы конкретных судебно-медицинских экспертиз пострадавших в результате
различных видов ДТП лиц (как экспертизы трупов, так и экспертизы живых лиц), и установить,
соответствует ли практика производства этих
экспертиз предлагаемым ранее рекомендациям
и разработанной классификации автомобильной
травмы.
Изложение основного материала. Проблема
судебно-медицинской экспертизы автомобильной
травмы давно и основательно разрабатывалась, а
в 60-е – 70-е годы прошлого столетия были изданы фундаментальные пособия по данному виду
судебно-медицинских экспертиз [1], [2], [3], которые на то время удовлетворяли всем требованиям
практических судебно-медицинских экспертов,
и отвечали на большинство их вопросов. Тем
не менее, жизнь не стоит на месте, и в практике
проведения таких экспертиз наметились новые
тенденции. С одной стороны, существенно изменился автомобильный парк: салоны современных автомобилей стали оснащаться особыми
средствами защиты водителя и пассажиров, снижающими вероятность травмирования в момент
ДТП, и изменяющими, порой до неузнаваемости,
морфологию телесных повреждений у водителя и
пассажиров; сам кузов современного автомобиля
выполняется из материалов, существенно снижающих опасность травмирования для пешехода
при наезде на него. С другой стороны, существенно ухудшилось состояние дорожного покрытия,
особенно второстепенных дорог, что стало создавать дополнительные опасности для движения.
Несмотря на все это, даже в современных пособиях [4] и оригинальных статьях, посвященных
проблемам судебно-медицинской экспертизы
ДТП [5, с. 18–21], [6, с. 39–42], перечисленные
вопросы не нашли своего отражения.
Вместе с тем, все эти совершенно новые факторы напрямую влияют на особенности проведения судебно-медицинских экспертиз, и вносят
свои коррективы в классификацию автомобильной травмы.
Рассмотрим их подробнее.
1. Неудовлетворительное состояние части автомобильных дорог обусловило появление нового вида травмы в салоне или кабине автомобиля,
а именно, травму, которая происходит вследствие
исключительно дефектов дорожного покрытия.
Ее механизм состоит в том, что в результате попадания колес автомобиля в достаточно глубокие
дефекты дорожного покрытия или при наезде на

образовавшиеся на дороге выступы, так или иначе происходит резкий удар о сидение автомобиля
областью ягодиц и задней части бедер. Это происходит или при «подбрасывании» тела водителя или пассажира автомобиля вверх с контактом
головы с крышей автомобиля, или при жесткой
«посадке» областью ягодиц и задней поверхности
бедер на сидение автомобиля.
Чаще всего такое происходит при движении на
большой скорости и попадании колес автомобиля в
малозаметные дефекты дорожного покрытия (например, залитые водой ямы), либо при наезде колесами
на оставленные после ремонтных работ асфальтовые, грунтовые или земляные холмики, насыпи.
В нашем распоряжении уже имеется 8 таких
случаев; при этом пострадавшие получали компрессионные переломы тел позвонков. Наблюдались переломы 12-го грудного – 1–3-го поясничных позвонков; они носили характер клиновидной
деформации тел позвонков. Реже (в 4-х случаях)
наблюдались переломы шейного отдела позвоночника: 1-го, 5-го и 6-го шейных позвонков. Характерно, что какие-либо другие телесные повреждения в этом случае пострадавшие не получали.
2. Применение в конструкции салона современных автомобилей различных устройств
безопасности (подушек безопасности, травмобезопасных рулевых колонок, обшивки салона,
«активного» подголовника) существенно снижает вероятность серьезного травмирования водителей и пассажиров салона автомобиля, а главное
– резко изменяет морфологию получаемых ими
телесных повреждений, что особенно важно в судебно-медицинском отношении. Количество судебно-медицинских экспертиз при травме в салоне таких автомобилей исчисляется сотнями. Тем
не менее, данный вопрос до настоящего времени
серьезно не изучен.
3. Как ни странно, до настоящего времени почти совершенно не изучен механизм травмирования
водителя и пассажиров автомобиля при различных
вариантах опрокидывания последнего, хотя морфология образования телесных повреждений у находящихся в салоне лиц в этом случае существенно
отличается от морфологии телесных повреждений
при обычном столкновении автомобиля с другим
автомобилем или преградой.
4. Практика судебно-медицинской экспертизы
убедительно свидетельствует о том, что переезд
автомобилем через тело человека может происходить и без контакта колес автомобиля с телом
человека; пострадавший может травмироваться исключительно деталями днища автомобиля.
Вместе с тем, морфология таких повреждений не
изучена, такой вид переезда отсутствует в общепринятой классификации автомобильной травмы.
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5. Наблюдается совершенно особый вид травмы водителя и пассажира переднего сидения автомобиля – травма от столкновения движущегося
автомобиля с пешеходом, за счет того, что тело пешехода при забросе на капот и переднее ветровое
стекло разрушает последнее, внедряется в салон
автомобиля и причиняет тяжелые, а иногда и смертельные травмы водителю и пассажиру переднего
сидения; как правило, это тяжелые черепно-мозговые (черепно-лицевые) травмы. Данный вид травмы в салоне автомобиля не только подробно не
описан, но даже и не упоминается в классических
руководствах по судебной медицине.
6. Существует совершенно особый вариант
наезда автомобиля на пешехода; его можно назвать «двойным наездом». Суть его сводится к
тому, что с телом пешехода, находящимся в вертикальном или близком к нему положении, вначале контактирует один автомобиль (как правило,
касательно); после этого с телом пешехода, не потерявшим еще положения, близкого к вертикальному, но уже смещенным относительно дорожного покрытия после этого контакта, контактирует
другой автомобиль. В нашей практике имеются
5 случаев такого контактирования; одной из основных задач эксперта в этом случае явилась
дифференциальная диагностика телесных повреждений от первого и второго контактов, а также определение последовательности причинения
телесных повреждений. Такие случаи в судебно-медицинской литературе не описаны, соответственно, не разработаны никакие алгоритмы
действий эксперта в этих случаях.
7. Практика убедительно показывает, что не
следует объединять в один и тот же вид автомобильной травмы (в данном случае, имеется в виду
травма от столкновения движущегося автомобиля
с человеком) – травму пешехода, велосипедиста
и мотоциклиста, поскольку эти виды травмирования человека, исходя из механизма образования и
морфологии телесных повреждений, имеют между собой очень мало общего.
Заключение. Все вышеизложенное диктует
необходимость:

1. Пересмотра и дополнения существующей
классификации автомобильной травмы следующими составляющими:
– травма водителя и пассажиров в салоне автомобиля должна разделяться на 2 большие группы:
а/ травма в салоне автомобиля, не оборудованного специальными средствами защиты; б/ травма
в салоне автомобиля, оборудованного специальными средствами защиты водителя и пассажиров.
– травма водителя и пассажира в салоне автомобиля должна быть дополнена следующими подвидами: а/ травма водителя и пассажиров автомобиля при его опрокидывании; б/ травма водителя
и пассажиров автомобиля, полученная вследствие
наличия дефектов дорожного покрытия; в/ травма
водителя и пассажира переднего сидения автомобиля в результате наезда на пешехода.
– травма от переезда человека автомобилем
должна разделяться на следующие подвиды: а/
травма от переезда человека колесами автомобиля; б/травма от переезда человека днищем автомобиля; в/ комбинированный переезд тела колесами и днищем автомобиля.
– травма от столкновения движущегося автомобиля с человеком должна дополняться специфическим видом травмирования – травмой от
последовательного столкновения с пешеходом
двух автомобилей.
– травму от столкновения движущегося автомобиля с человеком (пешеходом, велосипедистом,
мотоциклистом) необходимо разделить на 3 самостоятельных вида: а/ травму от столкновения автомобиля с пешеходом; б/ травму от столкновения
автомобиля с велосипедистом; в/ травму от столкновения автомобиля с мотоциклистом (мопедистом).
2. Необходимо разработать и внедрить в практику соответствующие каждому новому виду и
подвиду автомобильной травмы дифференциально-диагностические критерии, позволяющие
проводить соответствующую судебно-медицинскую диагностику этих вариантов травмирования
человека.
Представляется, что это – перспектива дальнейших исследований.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТЕФЛАЗИДУ
У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
Папіломавірусна інфекція посідає одне з провідних місць в ураженні органів статевої системи людини.
З метою оптимізації лікування хворих з папіломавірусною інфекцією доцільне застосування вітчизняного препарату
протефлазид.
Ключові слова: папіломавірусна інфекція, протефлазид, лейко грама.
Папиломавирусная инфекция занимает одно из ведущих мест в повреждении органов половой системы человека. С целью оптимизации лечения больных с папиломавирусной инфекцией целесообразно использование отечественного препарата протефлазид.
Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, протефлазид, лейко грама.
Papillomavirus infection is one of the prevalent pathologic disorders among the diseases of the urogenital system in
humans. To optimize the course of treatment in patients with papillomavirus infection, homemade drug Proteflazid applicati
on is recommended.
Key words: papyllomavyrusnaya infection, proteflazid, leucogram.

У структурі урогенітальної інфекції помітне
місце займають вірусні захворювання [13]. Папіломавірусна інфекція (ПВІ) може бути причиною клінічних та субклінічних захворювань статевих органів. До клінічних форм відносять різні
типи генітальних бородавок, які уражають зовнішні жіночі статеві органи, піхву, шийку матки
і задній прохід. ПВІ часто (в 60% спостережень)
поєднується з інтерепітеліальною неоплазією,
а окремі типи (16 і18) вірусів папіломи людини
(ВПЛ), проникаючи в цервікальну зону, сприяють утворенню карциноми шийки матки [12, 13].
На основі клініко-морфологічних і молекулярнобіологічних результатів досліджень виділяють
наступні форми ПВІ: латентну інфекцію, гострокінцеві, плоскі, мікропапілярні і інвертовані
кондиломи, кондиломатозний цервіцит, вагініт,
атипову кондилому, або дисплазію шийки матки,
асоційовану з ПВІ, рак шийки матки [7].
Передача вірусу сексуальному партнерові
здійснюється в 46-67% випадків. У гомосексуалістів ПВІ виявляють в 5-10 разів частіше, ніж у
гетеросексуалів [9]. Спостерігається висока ступінь інфікованості ВПЛ осіб, які ведуть безладне
статеве життя, що досягає 70-80% [10].
Одним із найбільш важливих факторів ризику виникнення ПВІ є імунні порушення. ПВІ
часто виявляють у пацієнтів з дисфункцією клітинного імунітету, частіше у ВІЛ¬інфікованих
тих, кому проводили імуносупресивну терапію

[11]. Клінічні спостереження, а також дані експериментальних досліджень свідчать про провідну
роль імунної системи в контролі за виникненням, перебігом і результатом ПВІ [10].
Широкому поширенню реплікації і дисемінації вірусів в період первинної інфекції протидіють різні фактори природної противірусної
резистентності організму [1, 2], серед них: здатність клітин багатошарового плоского епітелію
слизової оболонки сечостатевих органів до постійного злущування та оновлення, продукція
інтерферонів (ІФН), здатних обмежувати процес дисемінації вірусів в межах зони ураження,
а також дія натуральних кілерів (НК– клітин) і
макрофагів.
Система ІФН є найбільш важливим компонентом природної противірусної резистентності
людини. В основі противірусної активності ІФН
лежить здатність, з одного боку, індукувати стан
резистентності до реплікації вірусів в інфікованих клітинах, які мають рецептори до ІФН, з
іншого, активувати імунні клітини [1-3]. Молекулярні механізми пригнічення ІФН реплікації
різних вірусів неповністю ясні, проте відомо,
що вони значно варіюють [3]. Зокрема, противірусна дія ІФН при ПВІ може проявлятися опосередковано, через регуляцію функціональної
активності імунних клітин і продукцію цитокінів. При цьому ІФН регулюють розвиток CD4 +–
лімфоцитів і секрецію ними інтерлейкіну-2
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(ІЛ– 2) і ІФН– γ а також активують макрофаги
і НК– клітини [11]. НК– клітини є важливими
регуляторними клітинами імунної системи, які
контролюють інфекційний процес, викликаний вірусами. Вони руйнують вірусінфікувані
і пухлинні клітини, беруть участь у регуляції і
диференціюванні нормальних клітин кісткового
мозку та ін. Активність НК– клітин немає звичайної імунологічної специфічності, проявляється ще до включення факторів специфічного
імунного захисту і знаходиться під контролем,
насамперед ІФН, ІЛ– 2, β– ендорфіну і, в меншій
мірі, вірусних продуктів та імунних комплексів
[1, 2]. Доведено, що при ПВІ порушується здатність природних кілерів розпізнавати на інфікованих вірусом клітинах антигенні структури, що
може бути обумовлено їх маскуванням або втратою. Однак можливі й інші механізми супресії,
оскільки, наприклад, хірургічне видалення пухлини та осередків кондиломатозу, спричиненого
ВПЛ, або їх спонтанний регрес супроводжується нормалізацією активності НК– клітин in vitro
відносно клітин, що містять вірусну ДНК. Не виключено, що пригнічення активності НК¬ клітин
при ПВІ може бути наслідком прямої інгібуючої
дії заражених ВПЛ клітин, як це показано для
інших вірусів [2], та / або зв’язано з порушенням продукції факторів, які контролюють їх активність. Оцінку рівня природної цитотоксичної
активності запропоновано використовувати для
прогнозу клінічного перебігу, а також результату
ВПЛ інфекції статевих органів [1].
Дисфункція системи імунітету, яка спостерігається при ПВІ, ідентифікована на рівні системної імунної відповіді. Тим не менш,
ВПЛ¬інфекція,яка передається через епітелій
статевих органів, індукує також порушення імунної відповіді на рівні поверхні слизової оболонки
статевих органів [11]. Місцевий імунітет при ПВІ
вивчений недостатньо, хоча він є механізмом,
залученим в передачу ВПЛ статевим шляхом.
Основну роль в місцевій імунній відповіді при
ПВІ грають інтерепітеліальні лімфоцити, кератиноцити, а також клітини Лангерганса [11].
Діагностика типових проявів ПВІ не викликає труднощів, проте важким є визначення їх на
ранніх стадіях. Основним методом діагностики
атипових різновидів є гістологічне дослідження
(з виявленням койлоцитарних клітин в біоптаті),
а також метод полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР) з визначенням типу вірусу [2, 3].
Загальноприйнятим лікуванням ПВІ при
наявності клінічних проявів є хірургічний метод, в тому числі з використанням електрокоагуляції, хірургічних лазерів, кріодеструкції.
У терапевтичних цілях при ВПЛ– інфекції ви-

користовують також препарати, що викликають
хімічно індукований некроз екзофітних проявів
ПВІ (солкодерм, ферезол, колломак та ін.). для
попередження рецидиву захворювання в даний
час застосовують рекомбінантні форми інтерферонів, індуктори ендогенного інтерферону, мазі
з противірусними препаратами [4, 8, 10]. Разом
з тим, стійкого клінічного ефекту домогтися вдається не у всіх хворих.
Нами в комплексному лікуванні хворих з клінічними проявами ПВІ використаний препарат
протефлазид. Протефлазид – це рідкий спиртовий екстракт, отриманий з диких злакових рослин Deschampsia caespitosa L. і Calamagrostis
epigeios L. Основними біологічно активними
речовинами протефлазіду є флавоноїди, подібні кверцетину (рутину), основу молекули яких
становить флавоновий кисневмісний гетероцикл. Флавоноїди відносяться до природних
фенольних з’єднань. Відмінність спектра флавоноїдів, що містяться в ПРОТЕФЛАЗИДІ, від
кверцетину полягає в наявності різних радикалів в ароматичній частині молекули. Від рутину
речовини протефлазиду відрізняються ступенем
глікозилювання, місцем приєднання вуглеводних
залишків і їх природою, конфігурацією глікозидних зв’язків. Специфічні властивості препарату
визначаються тим, що в фармакологічному плані
в умовах організму діє не один флавоноїд, але
спостерігається ефект системи біохімічних перетворень у присутності високоактивних проміжних продуктів-радикалів.
При застосуванні внутрішньо препарат
всмоктується частково в шлунку, в основному
в тонкому кишечнику. Невелика кількість флавоноїдів піддається розпаду при первинному
проходженні через печінку, основна частина
розподіляється в органах і тканинах, проникає в
інфіковані вірусом клітини. При введенні всередину флавоноїди препарату метаболізуются повністю, ні в сечі, ні в калі слідів флавоноїдів не
виявляють. У дорослих остаточний період напіввиведення становить 5-9 год, що обумовлює призначення препарата тричі на добу. Протефлазид
володіє антивірусною дією внаслідок блокування вірусспецифічних ферментів (тимединкіназа,
ДНК-полімераза). Препарат є індуктором синтезу ендогенного α– і γ– ІФН, володіє апоптозомодулюючою і антиоксидантною активністю [8].
Під спостереженням знаходилися 24 хворих з
різними проявами ПВІ. Групу контролю склали
15 пацієнтів з аналогічним захворюванням, яким
не призначали протефлазид. У жінок кондилома
локалізувалась у 15 (62,5%) – в області зовнішніх статевих органів, у 9 (37,5%) – в області зовнішніх статевих органів і піхви.
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Всім пацієнтам проведено комплексне обстеження, що включало бактеріоскопічне дослідження виділень з сечостатевих шляхів, імуноферментний аналіз сироватки крові на наявність
захворювань, що передаються статевим шляхом,
ультразвукове дослідження органів малого таза,
кольпоскопію. При цьому у 14 (58,3%) пацієнтів
виявлені інші урогенітальні інфекції: хламідіоз,
трихомоніаз, а також їх поєднання. Цим пацієнтам проводили загальноприйняте етіотропне
лікування. У всіх обстежених виявлено різні
захворювання сечостатевої системи: хронічний
сальпінгоофорит – у 8, з них у 2 – цервіцит.

Протефлазид призначали за схемою, рекомендованою виробником: по 3 краплі 3 рази
на день – протягом 3 діб, по 5 крапель 3 рази
на день – протягом 3 діб, по 7 крапель 3 рази
на день – протягом 3 діб, далі по 8 крапель 3
рази на день – протягом 2 міс. На тлі застосування препарату проводили електрокоагуляцію
гострих кондилом. На кондиломи, розміщені
у піхві у жінок, проводили аплікації Ферезолу. Хворим групи контролю проводили тільки
електрокоагуляцію. Результати лікування оцінювали за клінічним ефектом і даними лейкограми (див. таблицю).
Таблиця
Показники лейко грами у хворих до і після лікування
Величина показника у групах (М ±m)

Показник

До лікування
основна

Через 3 тижні

контрольна

Основна

Контрольна

Лейкоцити, 109 в 1 л

5,2±0,5

5,3±0,4

1,3±0,6

5,7±0,3*

Еозинофіли, %

1,5±0,4

1,3±0,6

1,3±0,4*

1,1±0,3*

Паличкоядерні, %

1,7±0,5

1,5±0,5

1,5±0,3*

1,6±0,4

Сегментоядерні, %

48,6±1,3

47,5±1,7

52,9±0,6*

49,4±1,1*

Лимфоцити, %

40,6±2,6

42,3±3,7

32,4±2,2*

39,3±1,2*

Моноциты, %

2,4±1,2

2,1±0,7

4,5±1,4*

2,6±0,8*

Примітка*-відмінності показників достовірні при порівнянні с такими до лікування(Р<0,05-0,001).

Переносимість препарату була гарною. Однак у 2 хворих з 7 доби лікування (у дозі по 7 крапель 3 рази в день) відзначені скарги, що свідчили про загострення хронічного гастродуодениту.
Це обумовлено активною жовчогінною дією біофлавоноїдів, що містяться в ПРОТЕФЛАЗИД і,
як наслідок, явищами рефлюкс– гастриту. Цим
пацієнтам надалі препарат призначали по 5 крапель 3 рази на день протягом наступних 2 міс.
Ознаки загострення хронічного гастродуоденіта
зникли протягом 7-10 діб.

Спостереження з активним запрошенням
пацієнтів протягом 6 міс показало, що рецидив
кондиломатозних проявів в найближчі 3 міс після терапії виник у 4 (26,7%) хворих контрольної
групи і у 3(8,3%) – основної. Позитивний вплив
препарату на природну резистентність організму підтверджений проведеним аналізом лейкограми. Таким чином, представляється доцільним
використання вітчизняного препарату протефлазид в комплексній терапії хворих ПВІ, і так само
з метою попередження рецидивів захворювання.
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Ефективність препаратів фолієвої кислоти при вагітності
у жінок з вродженими вадами розвитку плода в анамнезі
Доведено ефективність застосування препаратів фолієвої кислоти з метою зниження частоти виникнення вроджених вад розвитку плоду, зокрема, вад розвитку нервової системи, сечостатевого тракту, серця
та щелепно-лицевої ділянки.
Ключові слова: препарати фолієвої кислоти, розвиток плоду, анамнез.
Доказана эффективность применения препаратов фолиевой кислоты с целью снижения частоты возникновения
врожденных пороков развития плода, в частности, пороков развития нервной системы, мочеполового тракта, сердца и челюстно-лицевой области.
Ключевые слова: препараты фолиевой кислоты, развитие плода, анамнез.
The article substantiates the effectiveness of application of preparations of folic acid to decrease rate of
development of inherent malformations of fetus especially malformations of nervous system, urogenital tract, heart and
maxillofacial area.
Key words: folic acid Preparations, development of the fetus, anamnesis.

Введення. Вроджені вади розвитку займають
одне з перших місць вструктурі дитячої захворюваності, інвалідності, перинатальної та ранньої
дитячої смертності. Загальновизнано, що фолієва
кислота (ФК) відноситься до «критичних» нутрієнтів в період вагітності (наступної лактації). Потреба у фолатах вагітної жінки значно зростає (на
50%), що пов’язано з ростом матки, формуванням
плаценти, збільшенням обсягу еритроцитів і дозріванням ембріона. Застосування препаратів фолієвої кислоти має доказову базу щодо зниження
частоти виникнення вроджених вад розвитку плода, зокрема, вад розвитку нервової системи (аненцефалії, мозкової грижі, Spinabifida та ін), сечостатевого тракту, вродженихвадсерця та щелепно
– лицевоїділянки («вовчоїпащі») та ін.
Мета. Проаналізувати ефективність різних
препаратів фолієвої кислоти при вагітності у жінок, що мають вроджені вади розвитку або хромосомні аномалії плода в анамнезі.
Матеріали та методи. Проведено аналіз перебігу та результатів вагітностей у 80 повторновагітних жінок, які мають в анамнезі вроджені вади
або хромосомні аномалії плода. Пацієнтки були
розділені на дві групи. До першої групи увійшли
40 жінок, що приймали на прегравідарному етапі
і протягом даної вагітності фолати в дозі 200 мкг
фолієвої кислоти і 200 мкг метафоліна в складі вітамінно-мінерального комплексу, що містить також

інші вітаміни і мікроелементи. З другого триместру
гестації – додатково докозагексаєнову кислоту в дозі
200 мг. Другу групусклали 40 жінок, на прегравідарному етапі, які протягом даної вагітності приймали
фолати в дозі 400 мкг фолієвої кислоти в складі препарату, що містить йод, або в складі вітамінно-мінеральних комплексів для вагітних.
Результати та їх обговорення. При аналізі
перебігу вагітності відзначені ускладнення гестації в обох групах. У першій групі загроза переривання вагітності реєструвалася достовірно
рідше, ніж у жінок другої групи (5,0 і 22,5% відповідно, p <0,05). Частота інфекційно-запальних
процесів різної локалізації відзначалася, у 45,0%
і 42,5% обстеженихв 1-й і у 2-й групах. У жінок,
що приймали метафолін в поєднанні з фолієвою
кислотою (по 200 мкг), анемічний синдром реєструвався в 6 разіврідше, ніж у групі жінок, що
приймали тільки фолієву кислоту в дозі 400 мкг
(5,0 і 30,0% відповідно), p <0,05. Велика різниця
в частоті анемії в досліджуваних группах ймовірно свідчить про важливість у генезі анемії вагітних не так дефіциту заліза, скільки дефіциту
фолатів. Цей факт вимагає подальшого вивчення.
Для оцінки стану плаценти ми використовували
дані, отримані при доплерометричному дослідженні в третьому триместрі вагітності (32-34
тижні). У першій групі порушення плацентарного кровотоку зустрічалися у двох жінок (5,0%),
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Наслідки вагітностей та пологів взалежності від застосування різноманітних препаратів фолієвої кислоти
Показник

Перша група
n=40

Друга група
N=40

p

Термін вагітності на момент пологів менше 37 тижнів

2,5 %
(одна людина)

12,5%
(п’ять людей)

<0,5

Вроджені вади розвитку

2,5 %
(одна людина)

12,5%
(п’ять людей)

<0,05

3330, 58+/-566,08

3223,75+/-585,29

>0,5

53,12+/-1,44

49,97+/-3,92

<0,05

Середня оцінка по шкалі Апгар
на 1 хв; бали

8,5+/-1,13

7,83+/-08

<0,05

Середня оцінка по шкалі апгар
на 5 хв; бали

9,0+/-1,82

8,75+/-1,06

>0,05

Середня маса новонароджених, г
Середня довжина тіла, см

Пізні гестози, переважали у 2-й групі пацієнток, однак, різниця не булла статистично значущою (10,0 і 15,0%). При цьому в групі пацієнток,
що приймали метафолін, пізні гестози зустрічалися у формі водянки (2 жін.) та артеріальної
гіпертензії, викликаної вагітністю (2 жін.); в
групі жінок, приймали фолати у вигляді фолієвої
кислоти – у формі водянки (3 жін.), артеріальної гіпертензії, викликаної вагітністю (2 жін.) і
нефропатії I ступеня (1 жін.). При аналізі частоти ранніх токсикозів, достовірних відмінностей
в обох групах не отримано – по 7,5% у кожній
групі.
У жінок, що приймали 200 мкг фолієвої кислоти і 200 мкг метафоліна в поєднанні з ДГК, пологи в терміні до 37 тижнів відбулися у 2,5% жінок
в першій групі і у 12,5% у другій групі (р <0,05).
Різниця в масі у новонароджених у двох группах
статистично недостовірна, протее довжина тіла
у дітей перших групи значимо перевищує даний
показник у другій групі. У першій групі оцінка
за шкалою Апгар на першій хвилині після народження булла достовірно вище, ніж у другій групі
(р <0,05), а на 5 хвилині після народження різниця не булла статистично значуща. Частота вроджених вад розвитку у першій групі склала 2,5%
(один випадок), що достовірно рідше, ніж у другій – 12,5% (5 випадків). У групі жінок, приймали
фолати у вигляді метафоліна і фолієвої кислоти,
народилася дитина з полідактилією.У групі, де
пацієнтки приймали фолати у вигляді фолієвої
кислоти, діти народилися з такими вродженими
аномаліями, як незарощення твердого піднебіння,
вроджені вади серця (дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки
і відкрита артеріальна протока), синдром Дауна.
Дивлячись на проведення пренатальної діагностики, вроджені вади були діагностовані тільки в
трьох випадках, при цьому було рекомендовано
виношування вагітності.

Крім того, достовірна різниця в частоті ускладнень між групами відзначена за частотою первинної слабкості пологової діяльності (17,5% у першій
групі, 2,5% – у другій) і виконаних за показаннями
з боку матері або плода епізіотомії (35,0 і 12,5%
відповідно). Інші ускладнення зустрічалися однаково часто в обох групах. У літературі немає згадок з приводу впливу ПНЖК на скоротливу активність матки під час родового акту. Проте в даний
час доведений той факт, що ПНЖК покращують
стан судинної стінки, складають основу клітинних мембран, забезпечуючи їх гнучкість, і суттєво
впливають на всі процеси, що протікають в клітинах: покращують засвоєння кальцію і магнію
клітинами, забезпечуючи транспорт цих мінералів через клітинністінки. Отже, ненасичені жирні
кислоти сприяють поліпшенню мікроциркуляції в
плаценті, зниження згортаючого потенціалу крові.
Оскільки дані процеси відіграють важливу роль у
механізмі скоротливої активності матки під час пологів, можна припустити здатність ПНЖК профілактувати аномалії пологової діяльності, що і відображають результати проведенного дослідження.
Важливо констатувати те, що в жодному разі
прийому препаратів фолієвої кислоти не було
відзначено небажаних явищ.
Висновок. Незаперечним є той факт, що всім
жінкам, на етапі планування вагітності і протягом її, необхідний прийом препаратів фолієвої
кислоти, тим більше – пацієнткам, які мають
вроджені вади розвитку плода в анамнезі. Має
значення не тільки факт прийому фолатів, але й
форма цього вітаміну. Прийом активної форми
фолієвої кислоти (метафоліна) у поєднанні з вітамінами Е, С, В1, В2, В6, В12, нікотинамидом,
біотином, пантотенатом і йодом, а також з поліненасиченими жирними кислотами (докозагексаєнової) дозволяє не тільки більш ефективно
проводити профілактику вроджених вад розвитку плоду, а й істотно покращує перебіг вагіт-
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ності, знижуючи частоту анемії, плацентарної
недостатності, загрози переривання вагітності.
Застосування вітамінно-мінерального комплексу, щомає в своєму складі метафолін і докоза-

гексаєнову кислоту, оптимізує результати пологів:
покращує ростові показники новонароджених;
середню величину оцінки за шкалою Aпгар на
першій хвилині; знижує частоту недоношеності.
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Роль урогенітальних інфекціЙ у ґенезі передчасних пологів
Фетоплацентарна недостатність прогресує, якщо її не лікувати, а народження дитини з морфофункціональноюнезрілостю є одним з найбільш поширених проявів генітального інфікування під час вагітності. Зниженняфункціональнихможливостейматеринськоїімунноїсистеми є значним фактором ризику внутрішньоматкової інсемінації.
Рекомендується проводити профілактичну терапію з урахуванням отриманих даних.
Ключові слова: урогенітальні інфекції, передчасні пологи, профілактична терапія.
Фетоплацентарная недостаточность прогрессирует, если ее не лечить, а рождение ребенка с морфофункциональной незрелостью является одним из наиболее распространенных проявлений генитального инфицирования во время беременности. Снижение функциональных возможностей материнской иммунной системы является
значительным фактором риска внутриматочной инсеминации. Рекомендуется проводить профилактическую терапию с учетом полученных даннях.
Ключевые слова: урогенитальные инфекции, преждевременные роды, профилактическая терапія.
Fetoplacental insufficiency, which is progressive if untreated, and birth of a baby with of morphofunctional immaturity
are one of the most common manifestations of genital infection during pregnancy. The decreased functional capacity of
maternal immune system is a high risk factor for IUI. It is recommended to carry out anticipatory labor therapy with the
consideration of data received.
Key words: urogenital infections, premature birth, preventive therapy.
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Введення. Структура хвороб, що передаються статевим шляхом (ХПСШ) істотно змінилася за останні 20 років. З одного боку, широкого
поширення набули давно відомі захворювання:
сифіліс, гонорея, з іншого – з’явилося нове захворювання – ВІЛ-інфекція. Поряд з цим, міцно утвердилися такі урогенітальні інфекції, як
хламідіоз, гарднерельоз, мікоплазмоз, але рідше стали зустрічатися лістеріоз і токсоплазмоз
.Є відомості, що безпліддя, хоріоамніоніт, передчасні пологи і низька маса новонароджених
обумовлені урогенітальною інфекцією. Однак
питання патогенезу даних ускладнень вагітності
залишаються спірними і потребують уточнення,
оскільки методи їх профілактики та лікування на
основі зниження неспецифічної резистентності
матері в більшості випадків не ефективні. Крім
того, дані про характер змін імунної системи при
передчасних пологах (ПР) суперечливі.
Метою даної публікації є узагальнення результатів дослідження частоти і структури інфекцій, що передаються статевим шляхом, та її вплив
на імунологічний статус матері та плоду при передчасних пологах в терміні 28– 36 тижнів.
Матеріали та методи. Було обстежено 126
вагітних жінок. Контрольна група складалась
із вагітних та невагітних жінок. Для визначення
антитіл до урогенітальних інфекцій ми використовували метод флуоресцентних антитіл, імуноферментний аналіз і метод визначення вірусного
генома шляхом полімеразної ланцюгової реакції.
Антифосфоліпіди визначали в сироватці крові
методом ІФА з використанням високочутливих
препаратів 6-фосфоліпідів. Гормональну функцію плаценти (рівень естрадіолу, пролактину,
тестостерону, прогестерону в плаценті) досліджували при допомозі стандартних наборів фірми «Алкор– БІО» м Санкт-Петербург.
Результати та їх обговорення. З 106 вагітних
жінок з передчасними пологами в 82 випадках
(81,2%) виявлено інфекції, що передаються статевим шляхом, що в три рази більше, ніж у групі
жінок з нормальним перебігом вагітності та невагітних жінок. Виявлено також відмінності в структурі урогенітальної інфекції. Найпоширенішим
захворюванням, переданим статевим шляхом при
передчасних пологах, є урогенітальний хламідіоз. Даний вид інфекції виявлено у 43,3% випадків. Вірусоносійство герпесу і цитомегаловірусна
інфекція однаково часто зустрічалися в обох гру-

пах. Мікст-інфекції виявлені в 27,9% випадків.
Таким чином, у м Чернівці спостерігалося зростання числа захворювань урогенітальної інфекції
«нового покоління» – хламідіозу, гарднереллеза,
мікоплазмозу. Даний вид інфекції характерний
для жінок з ускладненим перебігом вагітності, зокрема, з невиношуванням вагітності. Частота передчасних пологів в цілому в країні коливається
в межах 8% випадків і спонтанних абортів – від
3,5до 5,5%.Передбачувані причини невиношування вагітності надзвичайно різноманітні. Це соматичні захворювання, гормональні порушення,
ендокринопатії, різні анатомічні дефекти і запальних захворювань геніталій. У 30 (28,3%) пацієнток, крім запалення геніталій, інших причин, що
провокують передчасні пологи, не встановлено.
Передбачувані причини інфікованих (перша група) і неінфікованих ПР (друга група) при передчасних пологах, істотно відрізняються. У першій
групі єдиною самостійною причиною невиношування вагітності є запальні процеси (35,4%),
тоді як у другий – соматичні захворювання (75%).
В цілому запальні захворювання при інфікованих
передчасних пологах відзначені в 67,0% випадків, з яких 12,7% спостережень локалізувалися
в піхві і 48,3% – внутрішньоматково (хламідіоз,
мікоплазмоз).
У числі урологічних захворювань поширений
цистит – 23% випадків. Загострення ЦМВ і ВПГ
з появою імуноглобуліну М було зареєстровано
у 8 (15,7%) пацієнток першої групи, причому у
трьох – мікст-інфекція (поєднання ЦМВ і ВПГ).
Попередні вагітності в групі жінок з інфікованими передчасними пологами в 17% випадків закінчилися медичним абортом, в 26% – самовільним викиднем, в 7% – антенатальної загибеллю
плоду, в 30% – передчасними пологами і тільки
в 20% – фізіологічними пологами. Ці дані вказують на те, що у жінок спостерігаються урогенітальні захворювання задовго до цієї вагітності.
На вогнища хронічної інфекції вагітні практично не реагують, лише у 15% жінок з наявністю інфекції відзначений лейкоцитоз. Дані випадки розцінені нами як загострення хронічної
персистуючої інфекції. Передчасні інфіковані
пологи в 67,5% випадків починалися з допологового виливу навколоплідних вод на тлі таких
ускладнень вагітності, як преекламсія різного
ступеня тяжкості (10,5%), багатоводдя (15,6%),
відшарування плаценти (17,2%) і анемія (27,4%).

Контрольна група
Інфекція
Сифіліс

Не вагітні

Вагітні, 28-36 тиж.

%

число

170,1

6

%

Передчасні пологи
на 28-36 тиж.
число
2
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ВІЛ-інфекція

9,3

3

Мікоплазмоз

13,5

1

3,3

26

24,9

Гриби роду кандида

9,8

0

0,0

13

12,6

Уреаплазмоз

31,6

0

0,0

16

15,2

6

2

6,7

46

43,3

Гандерелез

4,7

1

3,3

38

35,6

Цитомегаловірус

12,9

1

3,3

13

12,1

Генітальнийгерпес І-ІІ
типу

14,4

1

3,3

10

9,5

Трихомоніаз

5,9

2

6,7

5

5,2

Токсоплазмоз

1,6

0

0,0

2

2,3

Краснуха

0,5

0

0,0

2

1,5

Бруцельоз

2,4

0

0,0

2

1,5

Мікст-інфекція

29,8

0

0,0

22

27,9

Хламідіоз

1

За даними патологоанатомічної служби м. Чернівці, у 2010 р кожен четвертий новонароджений
загинув у перинатальному періоді від внутрішньоутробної інфекції. Питома вага внутрішньоутробної інфекції серед причин мертвонародження і
ранньої дитячої смертності досягає 40%.
Поріг інфікування плода при передчасних інфікованих пологах склав 53%. Синдром затримки
розвитку плода відзначений в 21,4% випадках.
Таким чином, незважаючи на високий відсоток
захворювань вагітних, що передаються статевим
шляхом, у значної кількості плід не вражається.
При передчасних пологах в 28-36 тижнів з
наявністю інфекції, без ознак інфекції компенсаторні можливості плаценти виражені більш чітко.
Периферична частина плаценти є своєрідною резервною зоною для здійснення компенсаторних
реакцій. У центральній її частині достовірних
змін у рівні компенсаторних реакцій не виявлено.
Поряд з компенсаторними процесами спостерігається виражена активація інволютивних процесів
у вигляді гіпоплазії судинної системи і фіброзної
облітеруючоїангіопатії. Мікроскопічно в 38% випадків виявлено дифузна інфільтрація мононуклеарними клітинами децидуальної тканини, в
15% спостережень – гнійний децидуіт.
Для передчасних пологів з наявністю інфекції, що передається статевим шляхом, характерне ураження децидуальної тканини в бік
переважання макрофагів і збільшення продукції
фактора некрозу пухлини α. При передчасних
інфікованих пологах мало місце статистично
достовірне зниження середньої концентрації
пролактину, прогестерону в сироватці крові
(пролактин – 1,24±0,21 нммоль / л, р <0,01; прогестерон – 44,1±3,44 нммоль / л, р <0,05), тоді як
у жінок з прогресуючою вагітністю рівень про-

гестерону склав 65,13±4,1 нммоль / л, пролактину – 3,78±0,18 нммоль / л.
Результати клінічних, біохімічних, лабораторних та гістологічних досліджень дозволяють представити механізм передчасних пологів
при урогенітальноїинфекції наступним чином.
У відповідь на зараження організм вагітної виробляє інтерферон та фактор некрозу пухлини,
чим блокує внутрішньоклітинний цикл розвитку інфекції, яка, не встигнувши проникнути
в епітеліальну клітину, знищується імунною
системою, головним чином Т-лімфоцитами і
макрофагами. Коли позаклітинна інфекція знищена, продукція інтерферону і фактора некрозу
пухлини припиняється, однак починається цикл
розвитку інфекції, що знаходиться в клітці. Інфіковані клітини руйнуються і звільнилися елементарні тільця (стадія розвитку інфекції) поселяються в нову епітеліальну клітину. Повторні
цикли активації розвитку інфекції поступово
руйнують амніальний і хоріальний епітелій і
виснажують імунну систему. В результаті порушується синтез і секреція цитокінів, що впливають на диференціювання трофобласта і його
інвазію. На цьому компенсаторні можливості
плаценти закінчуються, синтез плацентарних
гормонів знижується до нуля. У децидуальної
тканини утворюються мікротромби з ділянками
некрозу. Склад децидуальної лімфоцитів зміщується в бік збільшення макрофагів. Таким
чином, розвивається виражений фіброз і облітерація судин ворсинок з подальшою загибеллю плоду. Таким чином, провідною патологією
вагітності при хронічній внутрішньоматкової
інфекції є перманентна загроза переривання
вагітності та раннє формування плацентарної
недостатності.
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Відзначимо, що інфекції, що передаються
статевим шляхом, мають широке поширення. самовиліковування даних хвороб неможливо, так
як вони не індукують імунітет.
Висновки.
1. Як показали проведені нами дослідження, основною причиною невиношування вагітності є такі урогенітальні інфекції, як TORCHсиндром.
2. У 106 випадках вагітність закінчилася передчасними пологами. Факти інфікування підтверджені клінічними, лабораторними та гістологічними даними.

3. У разі первинного зараження хвороба протікає безсимптомно, залишається нерозпізнаною
і невиліковною. Здатність до зачаття у інфікованих жінок зберігається, але виношування вагітності утруднено запальним процесом плаценти.
Інфекція від матері передається плоду в 53%
випадків, однак клінічно проявляється тільки у
10% новонароджених.
Таким чином, передчасні пологи – це універсальна відповідь жіночого організму на будь виражене неблагополуччя в стані здоров’я вагітної,
плоду, навколишнього середовища та багатьох
інших факторів.
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ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ПЛОДА
В І ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ
Досліджена ефективність неінвазивних методів пренатальної діагностики (ПД) вроджених вад розвитку (ВВР)
плода і спадкових захворювань (СЗ). Обстежено 42 вагітних групи ризику по виникненню ВВР, яким застосовувався
ультразвуковий (УЗ) скринінг, заснований тільки на вимірюванні товщини комірцевого простору. Неінвазивні методи
(УЗ скринінгу) дають змогу виявити вроджену патологію плода – в 67,9%.
Ключові слова: пренатальна діагностика, вроджені вади розвитку, плід.
Исследована эффективность неинвазивных методов пренатальной диагностики (ПД) врожденных пороков развития (ВПР) плода и наследственных заболеваний (СЗ). Обследовано 42 беременных группы риска по возникновению ВПР, которым применялся ультразвуковой (УЗ) скрининг, основанный только на измерении толщины воротникового пространства. Неинвазивные методы (УЗ скрининга) позволяют выявить врожденную патологию плода –
в 67,9%.
Ключевые слова: пренатальная диагностика, врожденные пороки развития, плод.
It has been researched the efficiency of non-invasive methods in prenatal diagnostics of c.a. of the fetus and hereditary
diseases. Forty-two pregnant women belonging to the risk group have been examined by means of ultrasonic copy. The
thickness of collar area has been checked. Non-invasive methods allover to find the congenital pathology of the fetus in
67,9% of cases.
Key words: prenatal diagnostics, birth defects, fetus.

Вступ. Перші повідомлення про пренатальної діагностики вад розвитку за допомогою ехографії були опубліковані в 1961 році I. Donald і
T.G. Brown (1961) і В. Sunden (1964). В. Sunden
описав три випадки акранія, діагностовані при
ехографії. Згодом, в 1972 році, S.Campbell et al.
вперше повідомили про спостереження, коли
пренатальна ультразвукова діагностика аномалії
у плода дозволила змінити тактику ведення вагітної.
Кардинальний принцип діагностики вроджених аномалій за допомогою ехографії заснований на виявленні ознак відхилень від нормальної будови. Аномалії розвитку, як правило,
виявляються при ультразвуковому дослідженні
на підставі наступних ознак: 1) неможливість
візуалізувати нормальну анатомічну структуру,
2) відхилення від нормального вигляду наступних характеристик анатомічної структури: її
контурів, форми, локалізації, ехоструктури або
розмірів, 3) наявність аномальної структури ;
4) виявлення патологічних даних біометрії плода; 5) порушення рухової активності плода.
Неможливість виявлення нормальної структури, наприклад, шлунка або зводу черепа плода
буде свідчити про атрезії стравоходу або анен-

цефалії /акранія відповідно. Локальний дефект
склепіння черепа вказує на наявність цефалоцеле. Зсув шлунка в грудну клітину дозволяє діагностувати діафрагмальну грижу. Підозра на цей
стан при виявленні зміщення серця в грудній
клітці виникає навіть перш візуалізації шлунка
або кишечника в незвичайному місці. Атрезія
дванадцятипалої кишки діагностується при виявленні симптому «подвійного міхура» (doublebubble), який представляє собою шлунок аномальної форми.
Новоутворення у плода зазвичай діагностуються, коли починає візуалізуватися якась додаткова структура, що змінює його нормальну анатомію. Виявлення патологічних даних біометрії
плода використовуються для виявлення вад, для
яких характерно виникнення диспропорцій тіла,
наприклад при скелетних дисплазіях або мікроцефалії. Відсутність рухів вказує на підвищений
ризик наявності у плода множинного атрогріпоза або нейром’язових захворювань.
Уміння розпізнавати вроджені аномалії за допомогою ехографії залежить від знання лікарем
ембріології і анатомії плода, роздільної можливості ультразвукового устаткування і особливостей патогенезу захворювання. Підвищення
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роздільної здатності ехографії, поява трансвагінальним датчиків, технології колірної доплерографії та методики отримання тривимірного
зображення сприяють постійному поліпшенню
антенатальної діагностики аномалій розвитку.
Відмінності в конституції вагітної жінки, в
положенні плода, в рівні практичного досвіду
фахівців ультразвукової діагностики, які здійснюють спостереження за вагітними в різних
акушерських центрах, можуть бути причиною
того, що не в кожному випадку виявляються легкі аномалії. Тим не менш, в літературі є повідомлення про пренатальної діагностики таких незначних вад, як поперечна («мавпяча») складка
долоні, вирости шкіри і складки епікант. Зазвичай легкі аномалії виявляються лише при огляді
новонародженого.
Як очікується, їх виявлення у внутрішньоутробному періоді може полегшитися завдяки
таким технічним досягненням, як тривимірна
ехографія. Крім того, розпізнавання вроджених
вад у першому триместрі, очевидно, стане більш
точним в результаті впровадження скринінгових
програм виявлення потовщення комірцевого
простору, при якому підвищується ймовірність
наявності у плода хромосомних порушень. Проте слід пам’ятати про потенційні обмеження
пренатальної діагностики в першому триместрі.
Це пов’язано з тим, що в цей період деякі пороки неможливо діагностувати, оскільки ще не
відбулися певні етапи ембріогенезу. Наприклад,
до 12 тижнів вагітності фізіологічна кишкова
грижа з виходом в грижової мішок петель тонкого кишечника може ускладнювати пренатальну
діагностику невеликих за розміром омфалоцеле.
Інший приклад обмеження можливостей ранньої пренатальної діагностики стосується полікістозу нирок інфантильного типу. Даний порок
виявляється на підставі ознак ниркової недостатності плода: маловоддя, неможливість візуалізувати сечовий міхур, виявлення збільшених,
гіперехогенних нирок. Однак практичні спостереження показують, що на ранніх стадіях розвитку плода розміри і функція нирок можуть бути
нормальними, навіть при наявності цього захворювання. Тому до 24 тижнів вагітності встановлення діагнозу полікістозу нирок інфантильного
типу не завжди можливо.
На сьогоднішній день в Україні проводять дослідження з метою пренатальної діагностики порушень розвитку плода в 1 триместрі вагітності
(1). Оскільки проведення інвазивних втручань
супроводжується значним рівнем ускладнень, ці
операції здійснюються тільки при наявності показів (2). Велика кількість випадків хромосомної
патології плода зустрічається в молодих жінок,

для ефективного дослідження яких запропонований ультразвуковий скринінг плода в 11–14
тижнів вагітності (3,4).
Мета роботи.
Аналіз ефективності неінвазивних методів
пренатальної діагностики (ПД).
Матеріал і методи.
Обстежено 42 вагітних групи ризику по виникненню ВВР у плода, який для пренатальної
діагностики застосовувався ультразвуковий (УЗ)
скринінг в 11-14 тижнів вагітності. Середній вік
обстежених жінок становив 24,6±0,9, з них домогосподарки – 54,5%, працюючі – 45,5%.
Обговорення результатів дослідження.
У результаті проведення УЗ скринінгу в 42
вагітних ВВР діагностовані у 18 із 22, із них
у 4 – сумісні з життям.
ВВР, що супроводжується хромосомними
абераціями (гідроцефалія, множинні вади розвитку (МВВР)), виявлені в 4 плодів, спадкові синдроми (Арнольда-Кіарі, Денді-Уокера) у 2 плодів. В інших 4 жінок вагітність була перервана
в терміні гестації – 18-21 тиждень. У контролі
(20 жінок) також відмічається ВВР (вади серця,
УНС, ССС, МВВР) у 7 випадках.
Таблиця 1
Результати скринінга, засновані
на вимірюванні ТКП плода
Результат

ХП є

ХП нема

Всього

Позитивний
(ТКП > 2,5 мм)

18

4

22

Негативний
(ТКП < 2,5 мм)

7

13

20

Всього

25

17

42

При проведенні скринінга, заснованого на
збільшені ТКП більше 2,5 мм, виявлено в 18
плодів (81%) з хромосомною патологією і СЗ
(р<0,01), при частоті хибно-позитивних результатів 3,9%.
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Таблиця 2
Результати скринінга
на основі візуалізації НК плода
Результат

ХП є

ХП немає

Всього

Позитивний
(носові кістки)
–

18

8

26

Негативний
(носові кістки)
+

7

9

16

Всього

25

17

42
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У порівнянні з контролем, у 69% плодів із
хромосомною патологією носові кістки не візуалізуються (р< 0,01).
Була проведена повторна ретроспективна
оцінка УЗ – зображення. В багатьох випадках
відсутність візуалізації НК була розцінена як виражена гіпоплазія носових кісток за рахунок нечітких контурів і зниженої ехогенності.
Висновки.
1. Комплексне застосування сучасних методів ПД є високоефективним і інформативним у
діагностиці ВВР і СВ.

2. Висока ефективність комбінованого УЗ
скринінга, заснованого на вимірюванні товщини
КП, візуалізації НК, дозволяє широко використовувати його в службі пренатальної діагностики.
3.Діагноз природжених вад розвитку плоданалежить встановлювати лише з урахуванням
сукупності таких показників: група акушерського ризику + показники біохімічного скринінгу
+ультразвукове дослідження.
4. Рання пренатальна діагностика дає змогу
зменшити кількість новонароджених з вадами розвитку, ранню дитячу смертність та інвалідизацію.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
У структурі запальних захворювань статевих органів, асоційованих з невиношуванням вагітності, важливе місце
займає хронічний ендометрит. Представлений алгоритм діагностичного пошуку і контролю эфективності лікування
хронічного ендометриту вірусної етіології. Перший етап лікування заключається в елімінації пошкоджуючого агента
або зниженні його активності. З цією метою у вигляді монотерапії нами був використаний препарат АЛЛОКІН-альфа.
Ключові слова: хронічний ендометрит, вірус простого герпеса, цитомегаловірус, аллокін-альфа.
В структуре воспалительных заболеваний половых органов, ассоциированных с невынашиванием беременности, важное место занимает хронический эндометрит. Представлен алгоритм диагностического поиска и контроля эффективности лечения хронического эндометрита вирусной этиологии. Первый этап лечения заключается в
элиминации повреждающего агента или снижении его активности. С этой целью в виде монотерапии нами был
использован препарат АЛЛОКИН-альфа.
Ключевые слова: хронический ендометрит, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, аллокин-альфа.
In the structure of inflammatory diseases of the sex organs associated with miscarriage of pregnancy, an important
place is taken by chronic endometritis. An algorithm of diagnostic research and control over the efficacy of treatment
of chronic endometritis of vital etiology is presented. The first stage of treatment of chronic endometritis should be
elimination of the damaging agent or reduction of its activity. For this purpose, the authors used the drug ALLOKIN-alpha
as monotherapy.
Key words: chronic endometritis, herpes simplex virus, citomegalovirus, allokin-alpha.

Вступ. У структурі запальних захворювань
статевих органів, асоційованих з невиношуванням вагітності, важливе місце займає хронічний
ендометрит (ХЕ) [3].
Хронічний ендометрит виникає частіше
внаслідок неадекватного лікування гострого
ендометриту, чому сприяють неодноразові вишкрібання слизової оболонки матки з приводу
кровотеч, залишки шовного матеріалу після кесарева розтину, внутрішньоматкові контрацептиви. В теперішній час провідне місце в етіології
захворювання займає змішана вірусно-бактеріальна інфекція. Як інфікованість, так і захворюваність вірусними інфекціями надзвичайно висока у всьому світі, з вираженою тенденцією до
невпинного росту у всіх вікових групах [4].
У 80-90% спостережень ХЕ зустрічається у жінок репродуктивного віку, викликаючи порушення менструального циклу (47%) і репродуктивної
функції (67%), безпліддя (60–87%), невдалі спроби
ЕКЗ (37%), невиношування вагітності (60,5–86,7%).
Патогенетично обгрунтована комплексна терапія ХЕ повинна грунтуватися на результатах
мікробіологічного, імунологічного та морфологічного дослідження ендометрія [1].

На першому етапі лікування необхідно елімінувати пошкоджуючий агент або знизити його
активність. Другий етап лікування ХЕ повинен
бути спрямований на відновлення морфофункціонального потенціалу тканини і усунення наслідків вторинних ушкоджень: корекція метаболічних порушень і наслідків ішемії, відновлення
гемодинаміки і активності рецепторного апарату
ендометрія [5].
Мета і завдання дослідження. Показати
ефективність препарата Аллокін-альфа у вигляді монотерапії на перебіг хронічного вірусного
процесу [2].
Матеріали та методи.
1. Нами проведено обстеження 30 пацієнток
репродуктивного віку (18-38) із звичним невиношуванням вагітності різного генезу і хронічними вірусними інфекціями.
2. У всіх пацієнток були лабораторні ознаки
носійства цитомегаловірусу (ЦМВ) і вірусу простого герпесу (ВПГ), двічі підтверджені методом
ПЛР при дослідженні зішрібка з цервікального
каналу на 5–7 дні менструального циклу.
З метою елімінації віруса та знижения його
активності нами був застосований препарат.
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Аллокін-альфа, який відноситься до імунотропних лікарських препаратів. Його дія спрямована
на посилення розпізнавання вірусних антигенів
та інфікованих клітин натуральними (природними) кілерами, нейтрофілами та іншими ефекторними системами природного імунітету, відповідальними за елімінацію вірусу.
Препарат призначають у першу фазу менструального циклу (з 1 дня). Препарат вводять
підшкірно, у дозі 1 мг сухої речовини, розведеного в 1 мл фізіологічного розчину, з інтервалом
48 годин (через день). Всього на курс лікування
рекомендовано 6 ін’єкцій.
Результати та їх обговорення.
В залежності від результатів обстеження методом ПЛР пацієнтки були розділені на 3 групи:
1 група – ЦМВ-8 (26,7%), 2 група – ВПГ – 14
(46,7%), 3 група – поєднання ВПГ і ЦМВ– 8
(26,6%) (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл обстежених пацієнток
по групах в залежності від виявленого збудника

Рис. 2. Ефективність препарату
АЛЛОКІН-альфа (монотерапія) у жінок
з вірусною інфекцією (власні дані)

Всім пацієнткам у першу фазу менструального циклу одноразово проводили монотерапію препаратом Аллокін-альфа за стандартною
схемою (1,0 мл п / к через день 6 ін’єкцій). При
проведенні терапії в жодному разі не виявлено
клінічної маніфестації цитомегаловірусу і ВПГ,
а також побічних ефектів і алергічних реакцій.
Результати терапії препаратом Аллокін-альфа
представлені на рис. 2.
Перше контрольне обстеження, проведене
через 2 місяці, виявило ДНК ЦМВ у 85% пацієнток, а ВПГ у 66,7%.
Повторне контрольне обстеження, проведене
через 3 місяці, виявило повну елімінацію ЦМВ у
82,8% пацієнток, а ВПГ у 79,8%.
Найменш сприятливою в плані стандартної схеми терапії з’явилася група з поєднанням
ЦМВ і ВПГ. У даного контингенту пацієнток
ефективність склала 45%, що, мабуть, є підставою для вибору альтернативної схеми лікування,
а також розширення групи хворих для отримання більш достовірних результатів.
При подальшому динамічному спостереженні протягом 1 року у жодної пацієнтки не було
зареєстровано епізодів рецидиву вірусної інфекції. Вагітність настала у 19 жінок. У 14 вагітність
завершилася народженням живих доношених дітей без ознак вірусного інфікування, у 5– вагітність триває. Рецидивів герпес вірусної інфекції
під час вагітності також не було зареєстровано.
Висновки. Таким чином, одноразовий курс
лікування препаратом Аллокін-альфа у вигляді
монотерапії надав виражений позитивний ефект
на перебіг хронічного вірусного процесу. Виходячи з вищевикладеного, призначення препарату Аллокін-альфа слід вважати виправданим при
проведенні лікування хронічного ендометриту у
жінок з вірусними інфекціями та звичним невиношуванням вагітності.
Перспективи подальших досліджень.
Саме значна кількість морфологічних варіантів патології значно ускладнює верифікацію
діагнозу хронічного ендометриту. Тому необхідно розробити алгоритм діагностичного пошуку,
що дозволить вірогідно діагностувати хронічний
ендометрит.
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ПЕРИНАТАЛЬНІ ТА КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
Первинна профілактика інфекційних ускладнень під час вагітності шляхом обстеження жінки до вагітності на небезпечні для плода інфекції та пренатальна діагностика ВВР є основними засобами попередження захворюваності,
ранньої неонатальної смертності та інвалідизації від внутрішньоутробного інфікування.
Ключові слова: ЦМВ-інфекція, вагітність, новонароджені.
Первичная профилактика инфекционных осложнений во время беременности путем обследования женщины
до беременности на опасные для плода инфекции и пренатальная диагностика ВПР есть основными средствами
предупреждения заболеваемости, ранней неонатальной смертности и инвалидизации вследствии внутриутробного инфицирования.
Ключевые слова: ЦМВ-инфекция, беременность, новорожденные.
Primary prophylaxis of infectious complications at pregnancy by examination of women before pregnancy unveiling
infections which are potentially dangerous for fetus and by prenatal diagnostics of congenital anomalies is the main measure
for prevention of morbidity, early neonatal mortality and disability caused by intrauterine infection.
Key words: CMV-infection, pregnancy, nowborn.

Народження дитини з вадами розвитку є серйозною соціально-економічною проблемою як
для окремої родини, так і для суспільства. Однозначно вказати на причину виникнення вродженої вади не завжди можливо, адже існує велика
кількість факторів, які впливають на розвиток
плода. З метою поліпшення первинної й вторинної профілактики вроджених вад розвитку (ВВР)
потрібні комплексні дослідження етіології ВВР з
обліком можливих чинників, які необхідно враховувати при формуванні груп ризику по народженню дітей з вадами розвитку [2, 3].
Останніми роками збільшилася питома вага
внутрішньоутробних інфекцій у структурі малюкової захворюваності та смертності [5]. Серед
даних інфекцій особлива роль відводиться цитомегаловірусній (ЦМВ) інфекції
У світі ЦМВ-інфекцією інфіковано 45–98%
населення, серед них 2% новонароджених
і 45–60% дітей першого року життя [4].
Метою теперішнього дослідження є огляд
даних сучасної літератури щодо впливу цитомегаловірусної інфекції на виникнення патології у
вагітних і у плода/новонародженого
Матеріал та методи дослідження.
Теоретичний аналіз та узагальнення даних
наукової літератури, які стосуються впливу цитомегаловірусної інфекції на плід та формування вад розвитку.

Результати досліджень та їх обговорення.
У сучасній літературі наведені досить суперечливі факти стосовно впливу інфекційних
агентів на перебіг вагітності та стан плода. Не
доведено прямого зв’язку між вірулентністю
збудника та ступенем ураження плода [1, 3]. Так,
навіть безсимптомна материнська інфекція, викликана хламідіями або вірусом простого герпесу, може призвести до порушення розвитку або
навіть загибелі плода. Однією з причин проникнення інфекційних агентів до ембріона є перебудова імунної системи матері під час вагітності,
що проявляється в пригніченні імунологічної реактивності її організму [1, 3]. Феномен відсутності паралелізму між тяжкістю інфекційного
процесу та ускладненнями у матері й плода обумовлений тропізмом збудників до певних ембріональних тканин, а також тим, що клітини плода з їх високим рівнем метаболізму є ідеальним
середовищем для розмноження мікроорганізмів.
Цитомегаловірусна (ЦМВ) інфекція викликається вірусом Cytomegalovirus із родини Herpes,
який має дві спіралі ДНК. ЦМВ уражує тільки
людину [2]. Найчастіше вагітні інфікуються
від дітей до півторарічного віку при контакті,
оскільки ЦМВ міститься в біологічних рідинах
(слина, сеча), а також при статевих контактах.
Вхідними воротами ЦМВ може бути пошкоджена плацента, оболонки плода, дихальні шляхи та
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травний тракт плода. В організмі серонегативної
жінки ЦМВ вільно досягає плоду та інфікує його
в 30–50%, інколи викликаючи патологічні зміни
в плаценті [7]. В експерименті ЦМВ розмножується в культурі фібробластів, щитоподібної залози та нирок плода. ЦМВ може спричинювати
розриви хромосом [6]. Серед вад розвитку, які
визначаються при інфікуванні ЦМВ, відзначають мікроцефалію, гідроцефалію, деформацію
вушних раковин, високе піднебіння, внутрішньомозкові кальцифікати. Крім цього, інфікування ЦМВ може призводити до самовільного
викидня та завмирання вагітності [5].
Цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ) є однією з найпоширеніших на земній кулі; антитіла
до цитомегаловірусу (ЦМВ) виявляють у 90-95%
дорослого населення. Первинна клінічна форма
хвороби (а саме вона є потенційно небезпечною
як причина розвитку патології вагітності та плода (новонародженого) виникає у 0,7-4% вагітних. Реактивацію латентної ЦМВІ виявляють у
13,5% інфікованих вагітних [5].
Особливо небезпечною є вроджена ЦМВІ
(0,7-2%), що розвивається внаслідок внутрішньоутробної передачі збудника і є найпоширенішою серед усіх вроджених інфекцій [2].
Різноманітність клінічних форм (від латентного перебігу до генералізованих форм з ураженням нервової системи та внутрішніх органів), що можуть спостерігатись як у матері, так і
в дитини, значна роль у виникненні акушерської
патології, невиношуванні та розвитку безпліддя,
формуванні ембріо– та фетопатій робить ЦМВІ
однією з найактуальніших проблем інфектології.
Зазвичай ця патологія перебігає під іншими діагнозами як у матері, так і в дитини, а призначена
терапія часто буває не лише неадекватною, а й
небезпечною. Особливо небезпечні нерозпізнані
випадки хвороби для вагітних в усі періоди гестації [7, 8].
За даними Є.І.Юлиш та співавт. (2008), перебіг вагітності у жінок з гострою ЦМВІ характеризується підвищеною частотою ускладнень.
У 57% ця інфекція є причиною загрози мимовільного переривання вагітності, у 22% – розвитку пізнього гестозу. При цьому ЦМВІ є основним чинником, що визначає аномалії розвитку
плоду (39,4%), багатоводдя (57,7%) і несприятливі наслідки у вигляді застиглої вагітності або
антенатальної загибелі плоду (33,4 і 44,2% відповідно). Під час пологів збільшується частота
виникнення передчасного відходження навколоплідних вод, підвищується ризик передчасного
відшарування плаценти, збільшується частота
і тяжкість інфекційних ускладнень [5]. Гостру
ЦМВІ пов’язують з виникненням пієлонефриту

у вагітних [5]. Серед інших ускладнень називають анемію (10,3%), хронічну гіпоксію (14,1%)
та гіпотрофію плода (4,1%) [2].
За даними А.Я. Сенчука, З.М. Дубосарської
(2006), обтяжений акушерсько-гінекологічний
анамнез і несприятливі наслідки попередніх вагітностей спостерігають у 83,6% жінок із ЦМВІ:
медичні аборти (54,3%), викидні (28,0%), передчасні пологи (7,6%), завмерла вагітність (4,8%)
[1]. У жінок із хронічною ЦМВІ виявляють псевдоерозію шийки матки, ендометрит, вульвовагініт, кольпіт, цервіцит, сальпінгоофорит, часто
поєднані з ураженнями інших органів. Серед
екстрагенітальних захворювань – гепатит, холецистит, панкреатит, сечокам’яна хвороба, пневмонія, хронічний гайморит, хронічні захворювання підщелепних і привушних слинних залоз .
У 8-10% дітей, які народились від матерів з
первинною інфекцією, прояви ЦМВІ коливаються від середнього ступеня вираженості (гепатоспленомегалія, тромбоцитопенія, петехії,
мікроцефалія, ретиніт, гепатит), серйозних уражень органів у разі генералізованої форми і до
летальних (11-20%) випадків. У 5-15% дітей, які
народились від здорових матерів з перенесеною
під час вагітності первинною ЦМВІ, порушення
слуху, проблеми із зором, фізичним та розумовим розвитком, аномалії зубів та інші проблеми
можуть бути виявлені в старшому віці. Решта дітей з вродженою ЦМВІ цілком асимптоматичні і
мають здоровий вигляд [3].
Останнім часом з’явилися повідомлення про
ризик виникнення раку яєчок у хлопчиків, які
народилися здоровими від матерів, що перенесли в І триместрі вагітності гостру ЦМВІ [3].
Серед дітей, які народилися від імунокомпетентних матерів, клінічні симптоми захворювання проявляються дуже рідко. Реактивація латентної інфекції призводить до передачі вірусу
від матері до плода в 0,15-0,36% випадків [3].
Діти серопозитивних матерів, у яких під час народження виявляють IgM до ЦМВ, мають менші
масу і довжину тіла під час народження порівняно з дітьми серонегативних жінок, проте наявність ознак чи симптомів ЦМВІ у плода не завжди є передвісником серйозного захворювання
під час народження і в постнатальний період.
У разі виявлення типових ознак хвороби у
новонародженого протягом перших 3 міс життя
ЦМВІ можна розглядати як вроджену, виникнення захворювання в пізніші терміни частіше
є ознакою набутої форми захворювання (постнатальне інфікування) [7,8]. У разі постнатальної
передачі інфекції через грудне молоко (заражаються від інфікованих матерів приблизно 40-60%
новонароджених протягом першого місяця) пер-
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винна ЦМВІ частіше перебігає у вигляді сіалоаденіту або рецидивного паротиту [1] Виділяють
дві форми внутрішньоутробної ЦМВІ: генералізовану та локальну, що мають гостру, підгостру
та хронічну стадії. На ранніх етапах онтогенезу
плід найчутливіший до дії ЦМВ, оскільки вірус
виявляє тропність до клітин з високим рівнем
обмінних процесів, що може призвести до загибелі плода або до формування вад розвитку внутрішніх органів і головного мозку. При цьому
гостра і підгостра стадії інфекції проявляються
внутрішньоутробно, діти народжуються з проявами хронічної ЦМВІ. У разі інфікування в пізній фетальний період або під час пологів діти народжуються з ознаками гострої ЦМВІ, для якої
найхарактерніша генералізована форма. Частими є поліорганність уражень плода і цілий комплекс клінічних симптомів, що включають ознаки
затримки внутрішньоутробного розвитку (підвищений м’язовий тонус, деформація піднебіння, заяча губа, клишоногість, маленькі розміри
тіла тощо), жовтяницю, гепатоспленомегалію,
інтерстиційну пневмонію, порушення мозкового
кровообігу, анемію, тромбогеморагічний синдром (петехії, крововиливи в слизові оболонки,
криваве блювання, домішки крові в калі, кровотеча з пупка та ін.) [4]. Завжди ураження зазнають слинні залози. Часто розвивається енцефаліт, наслідками якого можуть бути мікроцефалія
(30-50%) з церебральною кальцифікацією чи
без неї, гідроцефалія, судомний синдром тощо.
Виникають хоріоретиніт, катаракта, атрофія зорового нерва, ураження легенів, нирок, кишечнику тощо. Прогноз у дітей з вродженою ЦМВІ

несприятливий. Летальність становить 60-80%;
близько 10% дітей, які мали ознаки ЦМВІ під
час народження, помирають протягом перших
місяців життя. У більшості спостерігають розумову відсталість і сенсоневральну глухоту, хоріоретиніт з атрофією зорового нерва, порушення
розвитку зубів, цукровий діабет [5].
Таким чином, обстеження жінок репродуктивного віку на ЦМВ бажано проводити на етапі
планування вагітності. Найбільшу групу ризику
щодо можливого первинного інфікування в період вагітності та розвитку вродженої ЦМВІ у
плода становлять серонегативні жінки. Саме в
них доцільно проводити динамічне лабораторне
обстеження на ЦМВ під час вагітності, передусім у разі виникнення будь-яких клінічних ознак,
що можуть бути проявом ЦМВІ, для уточнення
фази та гостроти процессу .
Висновки.
1. Сьогодні внутрішньоутробні інфекції, зокрема ЦМВІ, набули характеру серйозної медико-соціальної проблеми у зв’язку з розвитком
вад та ускладнень плоду і новонароджених, а
інколи-і розвитку летальних наслідків.
2. Причиною порушень розвитку плода, окрім
самого інфекційного збудника, може бути гіпертермія, характерна для більшості інфекцій, антигенемія, інтоксикація, порушення метаболізму в організмі матері. Нуклеїнові кислоти збудників (ДНК
та РНК) можуть викликати мутації у клітинних
лініях, тканин плода, що зумовлює генну або полігенно-мультифакторіальну причину виникнення
вади розвитку, а також впливати на процеси росту,
диференціації та міграції клітинної маси ембріону.
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ВПЛИВ ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОЇ ТЕРАПІЇ НА КІСТКОВИЙ МЕТАБОЛІЗМ
ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ
У даній статті наводяться результати вивчення впливу глюкокортикоїдної терапії при бронхіальній астмі на перебіг генералізованого пародонтиту та процеси кісткового ремоделювання. В результаті виконаних досліджень встановлено, що при систематичному прийомі інгаляційних стероїдних препаратів регенерація кісткової тканини мало
порушується, але має місце інтенсифікація процесів резорбції.
Ключові слова: генералізований пародонтит, кістковий метаболізм, глюкокортикоїдна терапія, бронхіальна астма.
В данной статье приводятся результаты изучения влияния глюкокортикоидной терапии при бронхиальной астме
на проявления генерализованного пародонтита и процессы костного ремоделирования. В результате выполненных
исследований доказано, что при систематическом приеме ингаляционных глюкокортикоидных препаратов усиливаются процессы резорбции, в то время как процессы костеобразования страдают в меньшей мере.
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, костный метаболизм, глюкокортикоидная терапия,
бронхиальная астма.
In this article are generalized the results of study of the impact of glucocorticoid therapy on the generalized periodontitis
and remodeling bone processes. As a result of performed investigations, was established, that due to the systemic usage
of inhaled steroid medicines occur intensive processes of bone resorption, while processes of bone regeneration some
diminished.
Key words: generalized periodontitis, bone metabolism, glucocorticoid therapy, bronchial asthma.

Актуальність статті. Генералізований пародонтит – досить поширене захворювання,
частота якого збільшується з віком, характеризується запальним та резорбтивно-деструктивними процесами в тканинах пародонта. Прогресуюча атрофія коміркового відростка у осіб
із захворюваннями пародонта обумовлена дією
як місцевих факторів, так і загальним станом
організму, наявністю системних захворювань
[2, с. 130]. Проведені дослідження продемонстрували взаємозв’язок структурно-функціонального стану кісткової системи і захворювань
пародонта [3, с. 24–26; 4, с. 27–32]. На метаболізм кісткової тканини коміркового відростка
впливають системні гормони, що регулюють обмін кальцію – паратгормон, кальцитонін, кальцитріол, естрогени, тироксин, глюкокортикоїди
[6, с. 20–25; 7, с. 103–108]. Активні резорбтивно-деструктивні процеси у комірковому відростку у хворих з генералізованим пародонтитом
поєднані з прискореними темпами втрати кісткової маси скелета, порушенням метаболізму
кісткової тканини, розбалансуванням процесів
ремоделювання, переважанням резорбції над остеосинтезом [8, с. 87–91].
Дане питання є досить актуальним для пацієнтів зі стероїдзалежною бронхіальною астмою,
які постійно застосовують в якості патогенетичної терапії глюкокортикоїдні препарати. Відомо,
що прийом глюкокортикоїдів при стероїдзалеж-

ній формі бронхіальної астми супроводжується появою цілого ряду ускладнень. Серед них
одним з найвагоміших є остеопороз кісткового
скелета.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Вивчити зміни кісткового метаболізму, які обумовлюють активність остеопоротичного процесу в комірковій кістці у хворих на
генералізований пародонтит при бронхіальній
астмі, на фоні систематичного прийому глюкокортикоїдної терапії.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили у 86 пацієнтів віком від 23
до 40 років. Серед них 52 жінок та 34 чоловіків.
Залежно від характеру базисної терапії основного захворювання розподілили на 2 групи: I групу склали 41 (47,6%) пацієнти, що одержували
інгаляційні глюкокортикоїди в дозі від 800 до
1200 мкг/добу, другу – 45 (52,4%) пацієнтів, в
лікуванні яких використовувалася комбінація інгаляційних кортикостероїдів в дозі від 1200 до
2000 мкг/добу і системних (преднізолон) в дозі
від 5 до 30 мг/добу. Середня тривалість прийому
стероїдних препаратів становила 11,6 років.
До контрольної групи увійшли 28 добровольців, що мали інтактний пародонт, відповідної статі та віку без клінічних, лабораторних та
функціональних ознак запалення і обструкції
бронхів. Групу зіставлення склали 26 хворих
на генералізований пародонтит без супутньої
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патології, аналогічні за віком і статтю з пацієнтами основної групи. Обробка результатів дослідження проводилась з використанням клінічних,
рентгенологічних, лабораторних, біохімічних та
статистичних методів.
Виклад основного матеріалу. Проведені
нами клінічні дослідження підтвердили наявні
у літературі дані про те, що глюкокортикоїдна
терапія, з одного боку, забезпечує сприятливий
клінічний прояв запального процесу в пародонті
у пацієнтів з бронхіальною астмою (наявність
слабовираженої запальної реакції в ясенних тканинах, неглибоких пародонтальних кишень і ретракції ясен), а з іншого – сприяє прогресуванню
деструктивних порушень в кісткових структурах
пародонта. Це підтверджувалось домінуванням
хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня тяжкості в ІІ основній групі.

Під час проведення дослідження виявлено,
що концентрація іонізованого кальцію крові у
хворих на генералізований пародонтит на фоні
комбінованої стероїдної терапії знижувалася, а
неорганічного фосфору підвищувалася. Найвища екскреція кальцію і неорганічного фосфору
з сечею мала місце у пацієнтів ІІ групи, дещо
менша – у І групі. Так, в II групі добова екскреція кальцію з сечею зростала і достовірно була
вищою аналогічного показника, як у здорових,
так і у хворих на генералізований пародонтит
без фонової патології. Достовірне підвищення
екскреції Са2+ і фосфору з сечею у хворих на
генералізований пародонтит, асоційований стероїдзалежною бронхіальною астмою, опосередковано може свідчити про підвищення швидкості кісткової резорбції і негативний баланс Са2+
в організмі.
Таблиця 1

Рівні кальцій-регулюючих гормонів
Пацієнти з генералізованим пародонтитом

Здорові
(26 осіб)

Показники

I група
(41 пацієнт)

II група
(45 пацієнтів)

Контроль
(28 осіб)

Кальцитріол (нмоль/л)

58,2 ± 2,2*

34,6 ± 2,8*

66,2 ± 3,2*

84,6 ± 2,3

Кальцитонін (нмоль/л)

10,6 ± 0,4*

7,2 ± 0,4*

14,9 ± 0,4*

18,2 ± 0,3

Примітки. *р < 0,05 – достовірність відмінностей із здоровими

Для кращого розуміння механізмів порушення кальцій-фосфорного обміну, пов’язаного
із зміною гормонів кісткового метаболізму, вивчали характер секреції кальцій-регулюючих
гормонів кальцитріолу і кальцитоніну, залежно
від характеру патогенетичної терапії основного
захворювання. Найбільш низький рівень кальцитріолу і кальцитоніну був виявлений у ІІ групі, у
меншій мірі відмічено зниження їх параметрів у
І групі (табл. 1).
Таким чином, негативний вплив патогенетичної терапії стероїдзалежної бронхіальної астми у
пацієнтів на генералізований пародонтит на продукцію кальцитріолу і кальцитоніну, впливає на
показники фосфорно-кальцієвого обміну: у більшій мірі при комбінованому прийомі стероїдних
препаратів; меншій – при прийомі топікальних
форм.
Аналіз біохімічних параметрів кісткового
метаболізму дав додаткові відомості про характер його порушень у хворих на генералізований
пародонтит, асоційований стероїдзалежною
бронхіальною астмою. Так, рівень остеокальцину в сироватці крові був вищий в осіб І групи і нижчий у пацієнтів ІІ групи, що було достовірно нижче, ніж у осіб контрольної групи
і здорових.

Екскреція оксипроліну з сечею у хворих на
генералізований пародонтит, асоційований стероїдзалежною бронхіальною астмою, була достовірно вища за його рівні осіб контрольної
групи і здорових. Причому, при комбінованому
використанні інгаляційних і пероральних глюкокортикоїдів (ІІ група), середній рівень екскреції
оксипроліну з сечею підвищувався в 1,6 рази порівняно з рівнем на тлі інгаляційної стероїдної
терапії (І група) (табл. 2).
Найбільш суттєве зниження параметрів остеокальцину реєструвалося у хворих з високою
активністю прояву остеопоротичного процесу
в кісткових структурах пародонта, помірне –
при наявності малоактивних вогнищ остеопорозу в міжзубних альвеолярних перегородках.
З урахуванням того, що з дефіцитом остеокальцину може бути пов’язане різке прогресування
деструктивного процесу в альвеолярній кістці,
легко пояснити і іншу виявлену нами закономірність – зниження рівня досліджуваного маркера
кісткового метаболізму у хворих на генералізований пародонтит, асоційований стероїдзалежною
бронхіальною астмою, досягало максимуму при
II і III ступенях тяжкості захворювання. Дефіцит
остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит I ступеню був достовірно меншим.
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Біохімічні маркери метаболізму кісткової тканини
Пацієнти з генералізованим пародонтитом
Показники
ОК (МЕг/л)
ОПР (МЕг/л)

I група
(41 пацієнт)

II група
(45 пацієнтів)

15,5 ± 0,9***

12,6 ± 0,7***

1,65 ± 0,09*** 2,72 ± 0,08***

Контроль
(28 осіб)

Таблиця 2
Здорові
(26 осіб)

19,2 ± 0,8

20,1 ± 1,2

0,79 ± 0,02*

0,56 ± 0,04

Примітки. * р < 0,05 – достовірність відмінностей із здоровими; ** р < 0,05 – достовірність відмінностей між I і II
групами

При дослідженні оксипроліну зареєстрована
обернена спрямованість його змін залежно від
ступеню тяжкості генералізованого пародонтиту і стану індексів активності остеопоротичного
процесу: найбільш виражене його виведення з
сечею мало місце у хворих на генералізований
пародонтит при III ступеню тяжкості, дещо менше при II ступеню тяжкості захворювання і менш
значуще при I ступеню тяжкості захворювання.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Таким чином, на основі вивчення маркерів
кісткового метаболізму встановлено, що у хворих

на генералізований пародонтит, асоційований стероїдзалежною бронхіальною астмою, здійснювана патогенетична терапія основного захворювання призводить до змін механізмів кісткового
ремоделювання: при використанні інгаляційних
глюкокортикоїдних препаратів має місце інтенсифікація процесів резорбції і відносне збереження
або незначне зниження рівнів кісткоутворення;
при комбінованому прийомі інгаляційних і системних стероїдних засобів виявлено послаблення,
як кісткового синтезу, так і виражена інтенсифікація резорбції в кісткових структурах пародонта.
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ВПЛИВ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
НА ГОРМОНОПРОДУКУЮЧУ ФУНКЦІЮ ЯЄЧНИКІВ
Проведено клініко-лабораторне обстеження 50 жінок із хронічними запальними захворюваннями внутрішніх жіночих статевих органів (ХЗЗВЖСО) та 20 здорових жінок. В жінок із ХЗЗВЖСО спостерігалося вірогідне зниження
рівня концентрації естрадіолу в крові із збереженням їх динаміки впродовж першої фази менструального цикл та
вірогідне зниження прогестерону впродовж другої фази менструального циклу, що є свідченням негативного впливу
ХЗЗЖСО на функціональний стан репродуктивної системи жінок.
Ключові слова: урогенітальні запальні захворювання, естрадіол, прогестерон, функціональний стан репродуктивної системи.
Произведено клинико-лабораторное обследование 50 женщин с хроническими воспалительными заболеваниями внутренних женских половых органов (ХВЗВЖПО) и 20 здоровых женщин. У женщин с ХВЗВЖПО отмечено достоверное снижение уровня концентрации эстрадиола в крови при сбережении их динамики во время первой фазы
менструального цикла и достоверное снижение уровня концентрации прогестерона в крови во время второй фазы
менструального цикла, что является свидетельством негативного влияния ХВЗВЖПО на функциональное состояние
репродуктивной системи.
Ключевые слова: воспалительные заболевания, естрадиол, прогестерон, функциональное состояние репродуктивной системи.
Two groups have been formed: group 1 – women with infections of genitalia (n-50), group 2 – comparative – apparently
healthy women (n-20). At chronic inflammatory diseases of the uterine tubes and ovaries there are some changes in the
functional state, namely: estrogene decrease during first stage of menstrual cycle, progesterone decrease during second
phase of the menstrual cycle, which is evidence of the negative impact on chronic inflammatory diseases the functional state
of the reproductive system of women.
Key words: inflammatory diseases, estrogene, progesterone, functional state of reproductive system.

Актуальність. Важливе значення в формуванні хронічної урогенітальної інфекції належить патогенній мікрофлорі, умовно патогенній
мікрофлорі (стрепто– і стафілококи, ешерихії,
клебсієли), найпростішим (токсоплазми, трихомонади, плазмодії), кандидам, а також віруснам (генітальний герпес та цитомегаловірус)
[1, с. 78]. Порушення мікробної екології жіночих статевих органів сприяє розвитку серйозних
ускладнень, які призводять до розладів функції
репродуктивної системи: самовільних викиднів,
завмерлої вагітності, безплідності, виникнення
вад розвитку плоду, внутрішньоутробного інфікування, синдрому затримки розвитку плода, гіпоксії плода, передчасних пологів, передчасного
відходження навколоплідних вод, хоріонамніту,
гнійно-септичних захворювань, підвищується
ризик перинатальної захворюваності та смертності [2, с. 184, 3, с. 137].
При наявності хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів відбуваються

зміни з боку імунної системи, що в результаті
призводить до розвитку вторинного імунодефіцитного стану. Слід відмітити, що процес імуногенезу складається з двох етапів. Перший із
них – строго специфічний, пов’язаний із розпізнанням антигену лімфоцитами. Другий етап
– неспецифічний, характеризується функціональним дозріванням Т– і В-клітинних клонів і
схильний до регулюючого впливу нейрогормональної системи. Регуляція нейрогормональної
системи здійснюється через гормони, зокрема
статеві (естрогени, прогестерон), нейромедіатори та інші гуморальні фактори. Це свідчить про
тісну взаємодію імунної та ендокринної систем
[4, с. 214].
Доведена імуномодулююча роль естрадіолу,
яка проявляється збільшенням кількості макрофагів, гранулоцитів, Т-клітин. Крім того, естрогени збільшують кількість інтраепітеліальних
лімфоцитів у ендометрії. Естрадіол стимулює
антигенспецифічну імунну відповідь, можливо

203

№ 3 (03) / 2014 р.

♦

шляхом пригнічення CD8+ лімфоцитів і, відповідно, активації CD4+ лімфоцитів, що в результаті регулює В-клітинну функцію. В умовах
дефіциту естрогенів значно знижується співвідношення CD4+/CD8+, підвищується рівень
CD8+, CD3+ і CD5+ [4, с. 216].
Відмічений вплив статевих гормонів на стан
місцевого імунітету слизових оболонок репродуктивного тракту. Естрогени сприяють підвищенню IgM, секреції муцинів, компонентів системи комплементу [4, с. 216].
Прогестерон регулює інші імунні функції.
До ефекту прогестерону чутливі макрофаги, які
відіграють важливу роль у місцевому імунітеті
слизових оболонок. За рахунок непрямої дії прогестерон збільшує популяцію природних кіллерів у репродуктивному тракті [4, с. 217].
Мета роботи. Визначити вплив хронічних
запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів на ендокринну функцію яєчників,
зокрема синтез естрадіолу, прогестерону та тестостерону.
Матеріал та методи. Нами було проведено
клініко-лабораторне обстеження 70 жінок, які
були розділені на 2 групи: І група (основна) –
50 жінок із ХЗЗВЖСО, ІІ група (контрольна) –
20 здорових жінок. Вік жінок коливався від
22 до 39 років (у середньому 30,05± 0,45 року.
Використовувалися такі методи обстеження жінок – мікробіологічний, імунофлуоресцентний,
імуноферментний та статистичний.
Матеріалом для дослідження були виділення
із статевих органів, взятті з заднього склепіння
піхви та цервікального каналу, зішкріб циліндричного епітелію з цервікального каналу, а також сироватка крові.
Результати дослідження та їх обговорення. Ендокринну функцію яєчників у 50 жінок
із ХЗЗВЖСО та в 20 практично здорових жінок
контрольної групи оцінювали за даними концентрації в периферичній крові основних гормонів
яєчника (естрадіолу, прогестерону, тестостерону), яку визначали на 2 та 7 (±2) день (фолікулінова фаза) та 21(±2) день (лютеїнова фаза).
Для оцінки та аналізу репродуктивної функції (рівня концентрації гонадотропних і статевих
гормонів) у пацієнток із ХЗЗВЖСО отримані результати порівнювали з результатами аналогічних показників у контрольній групі практично
здорових жінок, клініко-анамнестичні характеристики яких, практично не відрізнялися від таких у пацієнток основної групи.
Визначення концентрації естрадіолу та прогестерону впродовж фолікулінової фази менструального циклу вказувало на збереження їх
динаміки. Разом з тим, при порівнянні з групою

здорових жінок та при співставленні з показниками фізіологічної норми, спостерігався ряд
суттєвих кількісних відхилень, особливо рівня
естрадіолу.
Таблиця 1
Концентрація гормонів у крові
здорових жінок контрольної групи (M±m)
Дні менструального циклу

Концентрація
естрадіолу
(нмоль/л)

Концентрація
прогестерону
(нмоль/л)

2 день

0,397±0,032

3,26±0,27

7 день

0,353±0,030

3,11±0,03

21 день

–

51,34±2,46

Таблиця 2
Концентрація гормонів у крові жінок
із хронічними запальними захворюваннями
жіночих статевих органів (M±m)
Дні менструального циклу

Концентрація
естрадіолу
(нмоль/л)

Концентрація
прогестерону
(нмоль/л)

2 день

0,14±0,03*

3,70±0,24

7 день

0,24±0,06

3,09±0,12

21 день

–

14,37±1,93*

Примітки: * р<0,05

Відхилення концентрації естрадіолу від норми, із загальною тенденцією до зниження, спостерігалося впродовж всієї першої фази менструального циклу. При визначенні базового
рівня відмічено вірогідне зниження кількості
естрадіолу у 60% (30 випадках). На 7 день відхилення від норми проявлялося зниженням рівня
естрадіолу в 50% (25 випадках). У контрольній
групі знижений рівень естрадіолу спостерігався в 20% (2 випадках). При порівнянні рівня
концентрації естрадіолу в жінок із ХЗЗВЖСО
із рівнем концентрації естрадіолу в практично
здорових жінок можна відмітити вірогідну різницю (р<0,05) на 2 день менструального циклу.
На 7 день теж спостерігалося зниження рівня
концентрації естрадіолу в основній групі, але,
при порівнянні з контрольною групою, не виявлено вірогідної різниці (р>0,05). Порівнюючи
рівень концентрації естрадіолу в основній групі
впродовж першої фази менструального циклу
можна відмітити наявність динамічних змін у
концентрації естрадіолу із 2 дня менструального
циклу до 7 дня.
При порівнянні результатів дослідження
рівня концентрації прогестерону в крові жінок основної та контрольної груп не виявлено вірогідної різниці впродовж першої фази
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менструального циклу (р>0,05). Однак при порівнянні результатів дослідження рівня концентрації прогестерону в крові жінок основної та
контрольної груп впродовж другої фази менструального циклу виявлено вірогідну різницю
з тенденцією до стабільно зниженого рівня при
порівнянні на 20, 21 ,22, 23 день менструального циклу у жінок з 26-30 денним менструальним
циклом (р<0,05).
Порівнюючи результати визначення рівня тестостерону в крові жінок обох груп, вірогідної різниці також не виявлено. Підвищений рівень тестостерону при порівнянні з нормальними показниками
та показниками контрольної групи в основній групі
був 4,0% (2 випадках) та в контрольній у 5% (1 випадку). Вірогідної різниці не виявлено (р>0,05).
Таким чином, можна зробити висновок, що
хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів призводять до порушення синтезу
жіночих статевих гормонів у яєчниках.

Висновки.
1. В жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів спостерігається вірогідне зниження рівня концентрації
естрадіолу в крові зі збереженням їх динаміки
впродовж першої фази менструального циклу.
2. Хронічні запальні захворювання внутрішніх жіночих статевих органів не мають достовірно негативного впливу на рівень концентрації в
крові прогестерону впродовж першої фази менструального циклу та тестостерону.
3. За наявності хронічних запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів рівень концентрації прогестерону в крові
впродовж другої фази менструального циклу
достовірно відрізнявся у сторону зниження,
що свідчить про негативний вплив інфекційного процесу на функціонування жовтого тіла
та може бути причиною непліддя, ускладнень
вагітності.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ В ЛІКУВАННІ
ДЕПРЕСИВНОГО ТА ЗМІШАННОГО ТИПІВ ШИЗОАФЕКТИВНОГО
РОЗЛАДУ В СУЧАСНІЙ ПСИХІАТРИЧНІЙ КЛІНІЦІ
Особливості клінічної картини шизоафективного розладу обумовлюють диференційований підхід до їх лікування.
В статті наведений порівняльний аналіз різних схем психофармакотерапії депресивного та змішаного типів. Найчастіше з психотропних засобів призначаються антипсихотики (91,89% випадків); як правило, пацієнти отримують
одночасно препарати, що є представниками двох різних класів (47,75% випадків), найбільш ефективними є схеми
лікування, що включають в себе антипсихотик, тимостабілізатор та антидепресант або антипсихотик та тимостабілізатор.
Ключові слова: шизоафективний розлад, депресивний та змішаний типи, психофармакотерапія.
Особенности клинической картины шизоаффективного расстройства обусловливают дифференцированный
подход к их лечению. В статье приведен сравнительный анализ различных схем психофармакотерапии депрессивного и смешанного типов. Чаще всего из психотропных средств назначаются антипсихотики (91,89% случаев); как
правило, пациенты получают одновременно препараты, которые являются представителями двух разных классов
(47,75% случаев), наиболее эффективными являются схемы лечения, которые включают в себя антипсихотик, тимостабилизатор и антидепрессант или антипсихотик и тимостабилизатор.
Ключевые слова: шизоаффективное расстройство, депрессивный и смешанный типы, психофармакотерапия.
Clinical findings’ pecularities in schizoaffective disorder have an influence on differentiated treatment approach. We
have made a comparative analysis of different treatment regimens in depressed and mixed types. Antipsychotic agents
were prescribed more frequent (91,89% cases); usually patients get two different psychofarmacological classes (47,75%
cases), most effective were combinations of antipsychotic, mood stabilizer and antidepressant or antipsychotic plus
mood stabilizer.
Key words: schizoaffective disorder, depressed and mixed types, psychopharmacology.

Сьогодні застосування психотропних лікарських засобів дозволяє досягти стійкого контролю над симптомами психозу [1, с. 41]. Але,
незважаючи на прогрес сучасної психофармакології і наявності в арсеналі значної кількості
високоефективних психотропних засобів, проблема адекватної терапії психотичних розладів
лишається повністю не розв’язною [2, с. 4]. Це
є передумовою розвитку ряду негативних наслідків у вигляді стійкої втрати працездатності,
агресії, зниження соціального функціонування
та якості життя.
Особливості клінічної картини і механізмів
розвитку марення при шизоафективних станах

обумовлюють диференційований підхід до їх
лікування, при якому враховуються не лише
прояви афективних розладів, але й своєрідність
стану загалом, включаючи особливості характеристик власне маревних розладів, форми
захворювання, а також стадії захворювання і
його прогредієнтности. Це стосується також й
питань терапевтичної тактики при купіруванні
гострих психотичних нападів при шизоафективному розладі [3, с. 88].
Хоча міжнародна психіатрична спільнота виробила основні критерії діагностики та
лікування даної патології, дуже мало фармакологічних засобів пройшли клінічні випро-
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дженні. Серед них було 49 жінок та 26 чоловіків (співвідношення жінки: чоловіки – 1,88: 1).
Вік маніфестації захворювання був (26,5±1,5)
років, а тривалість хвороби – (12,9±9,10) років.
В середньому ці хворі перенесли по (5,50±4,84)
загострення. Серед останніх було 43 випадки,
що відповідали за МКХ-10 критеріям депресивного типу шизоафективного розладу (F 25.1) та
68 випадки змішаного типу (F 25.2).
В першу чергу нами були проаналізовані
класи психотропних препаратів, які призначалися пацієнтам під час загострення (дивись
рис. 1).

ан
ти
пс

бування та були схвалені спеціально для лікування шизоафективного розладу. Одними з
основних засобів лікування шизоафективних
розладів є антипсихотики. Багато дослідників
підкреслюють, що монотерапія антидепресантами при депресивному типі шизоафективного
психозу, як правило, недостатня [4, с. 65; 5, с.
232]. У дослідженнях останніх років широко
обговорюються питання ефективності комбінованого застосування нормотимічних засобів, антидепресантів та атипсихотиків для
лікування шизоафективних розладів [6, с. 17;
7, с. 216].
На Україні схеми лікування психічних розладів взагалі та шизоафективного розладу зокрема видані у вигляді Наказу МОЗ України №
59 від 05.02.2007р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю «Психіатрія»«. Відповідно до
цих протоколів основним методом лікування
шизоафективного розладу є психофармакологічна терапія. Вона спрямована, в першу чергу,
на редукцію психотичних та афективних симптомів. Однак досліджень щодо оптимальних терапевтичних тактик замало. Саме тому, аналіз
різних схем терапії шизоафективного розладу
та їх порівняльна оцінка може представляти
певний науковий інтерес.
Робота виконана в рамках НДР «Установити сучасні клініко-динамічні особливості перебігу шизоафективного розладу та
адаптувати схеми лікування хворих на різних етапах захворювання», № держреєстрації
0112U001256. Шифр НАМН.ШР.СП.12. Державної установи «Інститут неврології, психіатрії і наркології Національної академії медичних наук України»
Метою роботи було дослідження та порівняльний аналіз ефективності різних схем
психофармакотерапії, що застосовуються для
лікування депресивного та змішаного типів шизоафективного розладу.
Матеріали та методи дослідження. Для
розв’язання завдання проекту був використаний клініко-анамнестичний метод дослідження
з аналітичним вивченням доступної медичної
документації.
Нами було проаналізовано 111 історій хвороби 75 пацієнтів, що знаходилися на лікуванні
у відділі клінічної, соціальної та дитячої психіатрії ДУ «ІНПН НАМН України» в 2000 – 2013
роках з діагнозом шизоафективного розладу (за
МКХ-10 – F25). В дослідження не були включені ті історії хвороби, в яких не вистачало необхідних даних щодо перебігу захворювання. Всі
пацієнти дали письмову згоду на участь у дослі-

клас препаратів

Рис. 1. Відносна частота призначення різних
класів психофармакотерапевтичних
засобів у досліджених хворих на депресивний
та змішаний типи шизоафективного розладу
Згідно з отриманними данними найчастіше
лікарі користувалися антипсихотиками. Вони
застосовувалися в 91,89% випадків (102 історій
хвороби, що були досліджені). Антидепресанти
пацієнти приймали в 50,45% випадках (53 історій хвороби), нормотиміки – в 61,26% випадках
(68 історій хвороби). На передостанньому місці
розташувалося призначення протитривожних
засобів – 22,52% випадків (25 історій хвороби).
Рідше за все призначалися снодійні засоби. Їх загальна складова не перевищувала 4,51%, тобто 5
випадків.
Також нами була досліджена кількість класів
психотропних засобів, що призначалися одночасно. Більшість пацієнтів одночасно отримувала два класи (53 випадків – 47,75%) або три класи (48 випадків – 43,24%) препаратів. Тільки 10
пацієнтам (9,01% досліджених історій хвороби)
лікарями було призначено препарати одного класу (дивись рис. 2). Серед останніх в якості монотерапії тільки в одному випадку були призначені
антидепресанти, а 9 хворим (8,11% від загальної
кількості обстежень) лікарі призначали різноманітні антипсихотики.
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3) якість ремісії, що наступала після загострення.
9,01%
Про ремісію високої якості ми говорили у випадку повної відсутності у пацієнтіа будь-якої
43,24%
дефіцитарної та продуктивної симптоматики та
наявності критики до перенесеного стану.
Про ремісію середньої якості можна було
47,75%
говорити у випадку наявності залишкової дезактуалізованої продуктивної симптоматики,
формування неповної (часткової) критики до
три класи два класи
один клас
перенесеного стану та присутності окремих дефіцитарних симптомів. Цей стан, як правило,
Рис. 2. Розподіл досліджених випадків
супроводжується зниженням соціального функціза кількістю психофармакотерапевтичних
онування (відсутність прагнення до підвищення
класів, що призначалися пацієнтам одночасно свого професійного та соціального рівня, зниження цілеспрямованої діяльності, функції самоСеред комбінацій різних класів психотроп- обслуговування). Особливо часто має місце звуних засобів найчастіше призначалося поєднання ження кола спілкування або його розширення за
антидепресанта, антипсихотика та нормотиміка рахунок неформальних угрупувань у збиток осо(29 випадків – 26,13%). Друге місце посідала бистому, соціальному та професійному життю.
комбінація антипсихотика з антидепресантом
Говорячи про ремісію низької якості, ми мали на
(26 пацієнтів – 23,42%) або антипсихотика з увазі наявність у хворого залишкової продуктивної
тимостабілізатором (25 хворих – 22,52%). Та- симптоматики, як правило, повну відсутність крикож часто зустрічалося поєднання антипсихоти- тики до перенесеного стану, повну соціальну деграка, антидепресанта та протитривожного засобу дацію за рахунок порушень вольової активності у
(15 випадків – 13,51%).
збиток сім’ї, роботі та інш. В деяких випадках маОцінюючи ефективність тієї чи іншої схеми ють місце алкоголізація або наркотизація.
лікування ми спиралися на наступні показники:
Дані щодо результатів порівняльного дослі1) загальна тривалість загострення;
дження різноманітних комбінацій психофарма2) тривалість ремісії, що йде за загостренням; котерапії наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз різних схем психофармакотерапії
депресивного та змішаного типів шизоафективного розладу
Комбінація психотропів
Показник якості терапії

Якість ремісії

Середня тривалість загострення
(в місяцях)
Середня тривалість ремісії, що йде
за загостренням (в місяцях)
абсолютна кількість
випадків
висока
відносна кількість
випадків (%)
абсолютна кількість
випадків
середня
відносна кількість
випадків (%)
абсолютна кількість
випадків
низька
відносна кількість
випадків (%)

Антипсихотик
+ нормотимік +
антидепресант
(n = 29)

Антипсихотик
+ антидепрсант
(n = 26)

Антипсихотик +
нормотимік
(n = 25)

Монотерапія
антипсихотиком (n = 9)

2,72 ± 1,88*

4,65 ± 2,25*

3,14 ± 1,86*

6,05 ± 1,55**

10,58 ± 2,81*

5,38 ± 1,12*

7,18 ± 0,82*

3,86 ± 1,04**

16

9

13

0

55,17

34,62

52,00

0,00

7

10

7

3

24,14

38,46

28,00

33,33

6

5

5

6

20,69

19,23

20,00

66,67

Примітка: * – р < 0,05,
** – р > 0,05
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Як показало наше дослідження, найдовша середня тривалість загострення шизоафективного
розладу мала місце в разі поєднання антипсихотика з антидепресантом – (4,65±2,25) місяців.
Достовірно найменша тривалість загострення
була при одночасному лікуванні пацієнтів антипсихотиками, антидепресантами та нормотиміками ((2,72±1,88) місяців, р±0,05) або антипсихотиками і нормотиміками ((3,14±1,86) місяців,
р±0,05). Причому в даних випадках у пацієнтів
спостерігалася достовірно найдовша ремісія
((10,58±2,81) та (7,18±0,82) місяців, р±0,05), тоді
як при інших лікувальних тактиках ремісія тривала в середньому (4,62±1,08) місяці (р±0,05).
Щодо якості ремісії, то найбільша кількість
пацієнтів з ремісіями високої якості спостерігалася в групах, де застосовувалися комбінації
антипсихотика, антидепресанта та тимостабілізатора (16 пацієнтів – 55,17% випадків). Тоді як
ремісії середньої та низької якості спостерігалася
практично у рівної кількості пацієнтів (7 випадків – 24,14% спостережень та 6 випадків – 20,69%
спостережень відповідно). При поєднанні антипсихотика з нормотиміком спостерігалася схожа
загальна тенденція: ремісії високої якості мали
місце в 52,00% (13 випадків), ремісія середньої
якості – в 28,00% (7 випадків). При терапії антидепресантом та антипсихотиком кількість ремісії
середньої та високої якості була приблизно однакова (9 випадків – 34,62% спостережень та 10 випадків – 38,46% спостережень відповідно). Найгірші показники спостерігалися при монотерапії
антипсихотиком – превалювала ремісія низької
якості (6 пацієнтів – 6,67% випадків). В трьох випадках (3,33% спостережень) мала місце ремісія
середньої якості, а ремісія високої якості була зовсім відсутня. Але незначна кількість хворих в

згаданій групі робить отримані данні статистично недостовірними та не дозволяє наполягати на
будь-яких висновках (див. рис. 3).
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(n=29)

низька якість ремісії

середня якість ремісії

висока якість ремісії

Рис. 3. Порівняльний аналіз якості ремісії
в разі різних схем психофармакотерапії
депресивного та змішаного типів
шизоафективного розладу
Також слід відмітити, що кількість хворих з
низькою якістю ремісії в різних групах комбінованої терапії була приблизно однаковою (5 або 6
випадків). Це можливо свідчить про те, що погана якість ремісії в окремих випадках може бути
пояснена не особливостями лікування, а іншими
біологічними чинниками.
Таким чином, під час порівняльного аналізу
різних схем психофармакотерапії депресивного та змішаного типів шизоафективного розладу було встановлено, що найчастіше з психотропних засобів призначаються антипсихотики
(91,89% випадків). Як правило, пацієнти отримують одночасно препарати, що є представниками двох різних класів (47,75% випадків),
найбільш ефективними є схеми лікування, що
включають в себе антипсихотик, тимостабілізатор та антидепресант або антипсихотик та тимостабілізатор.
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EFFICIENCY OF USING SULPIRIDE IN COMPLEX TREATMENT
OF CHILDREN WITH ULCEROUS GASTROINTESTINAL BLEEDING
Коефіцієнти поширеності та захворюваності дуоденальної виразки вищі в м. Чернівці та рівнинній зоні порівняно
з Чернівецькою областю в цілому (0,00159 і 0,00019 та 0,367 і 0,186 відповідно, Р<0,05). Застосування сульпіриду в
комплексній терапії виразкової хвороби, ускладненою кровотечею пришвидшує редукцію клінічних симптомів, сприяє епітелізації виразки, підвищує адаптаційні можливості організму.
Ключові слова: діти, дуоденальна виразка, кровотеча, сульпірид.
Коэффициенты распространенности и заболеваемости язвы двенадцатиперстной кишки выше в г. Черновцы и
равнинной зоне по сравнению с Черновицкой областью в целом (0,00159 и 0,00019 и 0,367 и 0,186 соответственно,
Р <0,05). Применение сульпирида в комплексной терапии язвенной болезни, осложненной кровотечением ускоряет редукцию клинических симптомов, способствует эпителизации язвы, повышает адаптационные возможности
организма.
Ключевые слова: дети, дуоденальная язва, кровотечение, сульпирид.
Рrevalence рroportion and Іncidence proportion of duodenal ulcer in Chernivtsy are faithfully higher that proportions in
highlands and flatlands of Chernivtsy region (0,00159 and 0,00019 and 0,367 and 0,186 accordingly, Р<0,05). Using sulpiride in complex treatment of DU and GB for children accelerated reduction of clinic symptoms, helps to ulcer recovery and
raises adaptation opportunities of organism.
Key words: children, duodenal ulcer, bleedings, sulpiride.

Introduction. Problem of treatment of gastric
ulcer and duodenal ulcer (DU) is one of the most
important problems in modern gastroenterology [3,
с. 62]. This is determined by extensive prevalence of
disease, conservation trends of increasing sickness
rate among population of Ukraine, development of
complication, including development gastrointestinal bleedings (GB) [2, с. 734].
In spite of progress of modern pharmacology,
common therapy of DU is still not enough effective,
because of this research of new means and methods
of treatment of this disease is going on [1, с. 525].
Large amount of factors, that influence to development of DU, variety of clinical course, close relationship between the severities of clinical and personality characteristics leads to the search of treatment
regimens that specifically affect a particular group of
factors in each individual child [4, с. 21; 6, с. 717].
Aim – is to examine the prevalence and evaluate
the efficiency of using sulpiride in treatment of ulcerative GB children.
Material and methods. The research was performed at the Chernivtsy Children Regional Hospital during 2010–2013 years. Retrospect studied the
prevalence and sickness rate of DU among children
in Chernivtsy region. 152 patients with DU (children
age 6-18 years old) were examined. In 27 (17.7%) patients occurred GB. After 12-24 hours after stopping
the bleeding control was performed esophagogastroduodenoscopy (EGDS), in case of Forest III indicated treatment per os. In this work we didn’t concern
issues of different methods of surgical procedures
in cases of EGDS. Conservative tactic includes local hypothermia, infusion-transfusion, haemostatic
and anti-Helicobacter therapy. In order to specialties

of disease course, children were divided into two
groups: A – patients with DU and GB (n=27) and B –
patients with DU, but without GB (n=27). Given that
were observed functional neuro-psychiatric disorders
and changes in psycho-emotional sphere (high anxiety, high emotional lability) of children, that affect
the nature of the disease, the frequency of exacerbations, in order to improve treatment and prevention
of relapse is appropriate to include sulpiride to the
complex drug therapy for psychological adjustment
health patients. Sulpiride refers to a group of benzamide, which have a dual effect on dopamine receptors. Along with psycho-correction effect it affects to
the functional state of the stomach (anti-gastrin action), normalizes motility of the gastrointestinal tract,
it has an antispasmodic effect. All patients with GB
were divided into two groups: I – children (n=17),
who got complex treatment (Clarithromycin, Furazolidone, Denol, H2-receptor blockers) with including
sulpiride (twice per day 100 g), II – children (n=10),
who got common therapy. There were no side-effects.
Results of the inclusion of sulpiride to treatment described in that literature [8, 9].
Methods include estimating of qualities and character of person (emotion lability – stability of extraversion – introversion, frankness of answers). It was
determined by Aizenks test (E.P.I) and optioned for
children Aizenks test (J.E.P.I.) [5, с.233], EGDS by
«Pentax FG-24P», shield biopsy of mucous membrane
of stomach and duodenum with preparing of smear-imprint, with painting ant bacterioscopy for diagnostic
H. pylori, pH-determination, ultrasound examination.
In the statistical analysis of the results obtained
relability (probability of «null hypothesis») calculated according to the method and the Student table.
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Results and discussion. Us in generalized
epidemiological indicators: prevalence ratio (PP,
Prevalence Proportion) and the incidence rate
(IP, Incidence Proportion) presented in Table 1.
PP DU in Chernivtsy significantly higher as compared to the high lands, flatlands and in the Chernivtsy region.
Table1
Odds prevalence and incidence duodenal ulcer
depending on the area of residence
Region
Chernivtsy

Flatlands

Highlands

Chernivtsy
region

PP

0,00159*

0,000388*

0,000034

0,00019

IP

0,367*

0,214*

0,018

0,186

Analysis of the scale of neuroticism showed that
emotionally labile children dominated among children from group A, and 3.2 of them – has a high
lability. Children with an average level of emotional
lability and with stability of emotional sphere met
almost in the same measure among the children
from the group B (Fig. 3).
%

50

30
20
10
0

Consideration of in 55.3% of patients with ulcer
were recorded complaints of neurotic nature, we decided to estimate the psycho-emotional personality
traits of sick children.
The investigation results showed the level of
personal anxiety, that cases of low and very high
levels of anxiety were not observed. Children
with high level of anxiety and lability in group
A occurred faithfully more often that in group
B (Fig. 1).
Group A

80

79,7 *

Group B

70
61,3 **

%
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Fig.1. Level of anxiety in patients
with duodenal ulcer (*P<0,05)
The analysis of the emotional state of patients
with DU showed faithfully predominance in both
groups introvert persons above extravert (Fig. 2).
Group B

37,3
extroverts

Group A

32,3
62,7*

introverts

67,7*
0

20

40

60

33,9

40

*Р<0,05

90

58,1*

60

80

%

Fig.2. Emotional state of patients with duodenal
ulcer (*P<0,05)

Croup A

37,4
30,1

13,6
2,1

H. stability

15,2

9,7

M. stability

Group B

M. lability

H. lability

Fig. 3 Level of the neuroticism of patients
with duodenal ulcer (*P<0,05)
Estimating of localization of lesion showed that
most ulcerative defect was detected in the bulb of
duodenum, namely on the posterior wall – 34.9%
and on the anterior wall – 41.1%. And almost in
the same measure defect is marked on the front and
on the back wall (46.2% and 40.9%, respectively)
from the children in the group B in group A children – 1.5 times more in the rear of the duodenal
bulb (40,7%). In 71.1% of children ulcer is accompanied by the presence of H. pylori.
Given that in a significant number of children
observed a high level of anxiety, high emotional level of lability, that affect to the nature of the
disease, the frequency of exacerbations. In order
to improve the quality of treatment, prevention
of exacerbations and prevention of recurrence of
bleeding is advisable to include medicine – sulpiride to the complex for psychological adjustment
state health patients. Along with psychocorrection
effect it has an influence on the functional state of
the stomach (anti-gastrin effect), normalizes motility of the gastrointestinal tract and has an antispasmodic effect.
Evaluation of disappearance of main syndromes of the disease of in children is presented in Table 2. By evaluating these results we can
mention that neurotic syndromes in children from
I group was reduced significantly faster than in
children from II group. The healing time of the
ulcer reduced and significantly faster normalized
indicators of the functional state of the stomach in
children who received combined treatment, compared with children who received only standard
therapy.
Table 2
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Dynamics of the basic signs of disease in children depending on the regimen
Sign

Terms of disappearance of signs of disease (days)
І group

ІІ group

– subjectively

16,8 ± 2,1

6,9 ± 2,6*

– objectively

18,5 ± 2,1

9,7 ± 1,6*

Dyspeptic syndrome

16,2 ± 1,6

10,3 ± 1,8

Neurotic syndrome

23,7 ± 2,2

12,3 ± 1,4*

Average duration of ulcer healing

24,9 ± 2,4

19,5 ± 2,3

The normalization of the functional state of the stomach

22,6 ± 2,2

15,3 ± 1,4*

Pain syndrome:

* Р <0,05

In the clinical evaluation of the functional state of
the nervous system only 34.6% patients from group
II noted reduction in severity of symptoms such as
irritation, internal tension, headaches, fatigue, decreased background mood. Significantly higher percentage of patients noted disappearance of neurotic
symptoms among children from I group (60.7%).
Thus, we can conclude, that sulpiride accelerates the
reduction of clinical symptoms, promotes healing of
ulcers, improves adaptation abilities.
Control endoscopy on day 20 showed complete
endoscopic sanitation in 82.1% of patients in the
second group. 10.7% of the children tended to healing of the ulcer, and only in 7.2% of children ulcer
size did not change.
The lowest severity of reparative processes observed in patients who admitted for treatment of

recurrent bleeding (39.3%) among patients with
active bleeding. Using sulpiride in treatment of duodenal ulcer in children allowed shorten hospital
treatment for 13-14 days, compared with children
who received conventional treatment (19-21 days).
Relapses of ulcers attacked 3-4 times less in children from II group.
Thus, by taking in to consideration the realized
estimating of the effectiveness of different treatment
regimens of DU, depending on the factors that influence to the development of the disease, it can be concluded on the necessity of individualized treatment.
Соnclusion. The proposed method of combined
treatment of duodenal ulcer with gastrointestinal
bleeding is an effective for improvement of the psycho-emotional state, for shorten terms of treatment
and reduction of recurrence of bleeding.
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ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України»,
завідувач відділення професійної патології
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечнікова

ОБСЯГИ ТА ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ТА ВИРОБНИЧО-ЗУМОВЛЕНОЇ ПАТОЛОГІЇ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ
МАРГАНЦЕВОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Обґрунтовано обсяги вторинної профілактики професійної та виробничо-зумовленої патології серед працівників
марганцеворудної промисловості. Визначено, що через 12 міс. після реалізації розроблених заходів спостерігається клінічне покращення (нормалізація всіх ланок імунного гомеостазу, зменшення активності запалення в органах
системи дихання, стабілізація перебігу патології нервової системи, покращення когнітивного функціонування та регрес психопатологічної симптоматики).
Ключові слова: марганцеворудна промисловість, працівники, захворюваність, профілактика.
Обоснованы объемыы вторичной профилактики профессиональной и производственно-обусловленной патологии среди работников марганцеворудной промышленности. Определено, что через 12 мес. после реализации
разработанных мероприятий наблюдается клиническое улучшение (нормализация всех звеньев иммунного гомеостаза, уменьшение активности воспаления в органах дыхательной системы, стабилизация течения патологии нервной
системы, улучшение когнитивного функционирования и регресс психопатологической симптоматики).
Ключевые слова: марганцеворудная промышленность, работники, заболеваемость, профилактика.
Substantiated volume of secondary prevention of occupational and industrial caused pathology among the workers
manganese industry. Determined that in 12 months after the implementation of measures the developed clinical improvement
observed (normalization of all parts of immune homeostasis, inflammation reduction activity in the organs of the respiratory
system, stabilizing the flow pathology of the nervous system, improving cognitive functioning and psychopathology
regression).
Key words: manganese ore industry, workers, disease, prevention.

Актуальність статті. Марганець (Mn) є елементом, який широко використовується в металургійному виробництві, а також у хімічному,
скляному, шкіряному, текстильному виробництвах тощо. Марганцеворудна промисловість
(МРП) України є однією з найпотужніших у
світі. В кінці ХХ ст. Україна добувала біля 29%
світового обсягу марганцевих руд [2, с. 66–68].
Працівники МРП зазнають впливу комплексу шкідливих умов праці, які є причиною
виникнення у них патології нервової системи
(хронічної марганцевої інтоксикації, патології
периферичної нервової системи), хронічної патології органів системи дихання (хронічного
токсико-пилового бронхіту, пневмонітів), розвитку порушень у імунному гомеостазі [1, с. 58–65;
4, с. 157–161].
Постановка проблеми. Зазначене визначає
необхідність у науковому обґрунтуванні комплексу заходів з вторинної профілактики професійної та виробничо-зумовленої патології серед
працівників МРП, та оцінки їх ефективності.
Формування цілей статті (постановка завдання). Обґрунтувати обсяги вторинної профілактики професійної та виробничо-зумовленої
патології серед працівників МРП, та оцінити їх
клінічну ефективність.

Матеріали і методи. Проведено обґрунтування обсягів вторинної профілактики професійної та виробничо-зумовленої патології серед
працівників МРП, з урахуванням ризиків виникнення у них патологічних станів.
Проведено їх експериментальне впровадження впродовж 12 міс. Працівники МРП
(101 особа), у яких визначено зазначену патологію, знаходились під медичним наглядом.
Програма спостереження включала – клінічне,
функціональне, лабораторне та нейрофункціональне дослідження.
Представники когорти спостереження періодично оглядались лікарями – профпатологом,
пульмонологом, невропатологом, психофізіологом. До початку спостереження всім хворим
одноразово проведено низку досліджень, спрямованих на встановлення остаточного діагнозу
(визначення Mn у волоссі, нігтях, рентгенографія
органів грудної порожнини у 2-х проекціях, спірографія, загальний аналіз мокроти, магнітнорезонансна томографія (МРТ) головного мозку,
електро-енцефалографія (ЕЕГ), реоенцефалографія (РЕГ), реовазографія (РВГ), електронейроміографія (ЕНМГ) – глобальна та кінцівок).
Враховуючи незворотність виявлених у когорті
хворих морфологічних та функціональних змін
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у органах системи дихання чи / та органах нервової системи, зазначені дослідження проводились одноразово.
Для визначення ефективності заходів вторинної профілактики провадилась інтегральна
оцінка клінічного перебігу наявної у хворих
патології, загальний аналіз крові та імунограма
(розширена), нейрофізіологічні дослідження –
оцінка патопсихологічних змін (опитувальник
«ММPI»), наявність когнітивного дефіциту
(опитувальник «MMSE»).
Порівняння даних проводилось до та після
впровадження розроблених заходів вторинної
профілактики. Отримані результати дослідження оброблялись методами параметричної статистики.
Виклад основного матеріалу. Обсяги вторинної профілактики у працівників з вторинним
імунним дефіцитом та ризиком виникненням
запального-дистрофічного процесу в органах
системи дихання. В разі виявлення у працівника
ознак вторинного імунного дефіциту, необхідно
віднести його до групи осіб з високим ризиком
виникнення ГРВІ, гнійно-запальної патології
органів дихання (трахеїту, бронхіту, пневмонії,
плевриту).
Такі хворі потребують періодичного лабораторного моніторингу за показниками всіх ланок
імунного гомеостазу та медіаторами / факторами запалення (IL-6, активність комплементу). А
вразі виникнення запальної патології органів дихання необхідно проведення бактеріологічного
дослідження мокроти з визначенням чутливості
до хіміотерапевтичних препаратів тощо.
З метою профілактики та терапії вірусних та
гнійно-запальних захворювань органів системи дихання доцільним є сезонне використання
імунотерапії протигрипозною вакциною (АТХ –
J07BB), імуномодуляторів з ефектом ендогенної
індукції інтерферону (АТХ – L03AX17**), імуностимуляторів на основі бактеріальних лізатів
(АТХ – R07AX10**). Для профілактики грипу
та його ускладнень рекомендується профілактичне використання вакцин проти грипу (АТХ –
J07BB), у відповідь на введення яких виробляється специфічний імунітет між 2–3 тижнем
після вакцинації і який зберігається від 6 до
12 місяців. Хворим, які віднесені до групи ризику, повинні бути щорічно вакциновані восени
(вересень – жовтень).
Для профілактики та лікування грипу та інших ГРВІ, рекомендовано використовувати серед працівників групи ризику імуномодулятори з
ефектом ендогенної індукції інтерферону – амізон (тілорон) (АТХ – L03A X17**), який стимулює утворення в організмі α-, β-, γ-інтерферонів.

Признати амізон доцільно восени, узимку та на
весні.
Для профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань органів системи дихання, показане призначення імуностимуляторів на основі бактеріальних лізатів (АТХ – R07A X10**).
Лізати бактерій, які найчастіше викликають інфекції дихальних шляхів, є непатогенними антигенами із збереженими специфічними антигенними особливостями кожного штаму. Вони
стимулюють клітинну й гуморальну імунну відповідь у слизовій оболонці дихальних шляхів, а
також системну імунну відповідь.
Відповідно, в разі виникнення та загострення
хронічного гнійно-запального процесу в органах
системи дихання хворим першочергово призначається бактеріологічне дослідження мокроти з
визначенням чутливості до хіміотерапевтичних
препаратів. А до отримання результатів дослідження, за клінічними показаннями, особливо
хворим з вираженим імунним дефіцитом, призначається один з антимікробних препаратів широкого спектру дії: цефалоспоріни (Цефазолін,
Цефоперазон, Цефтріаксон), чи тетрацикліни
(Доксициклін), чи аміноглікозиди (Тоброміцин),
чи лінкозаміди (Кліндаміцин), чи оксазолідини
(Лінезолід), чи фторхінолони (Гатіфлоксацін),
а також призначаються ультразвукові інгаляції
клотримазолу.
В період загострення, всі пацієнти повинні
отримувати у повному обсязі медичну допомогу, відповідно до «Протоколів надання медичної
допомоги за спеціальністю «Пульмонологія»
(Наказ МОЗ України №433 від 03.07.2006 р.)
та «Клінічних протоколів за спеціальністю
«Пульмонологія»« (Наказ МОЗ України № 128
від 19.03.2007 р.). А в період ремісії показане
санаторно-курортне лікування хворих, у відповідності до «Клінічний протокол санаторнокурортного лікування» (Наказ МОЗ України
№ 56 від 06.02.2008 р.). Зазначена категорія хворих
повинна перебувати під диспансерним наглядом у
лікаря-пульмонолога та лікаря-профпатолога.
Питання щодо продовження роботи хворих з
патологією органів системи дихання в шкідливих умовах МРП на ранніх стадіях захворювання вирішується в індивідуальному порядку, але
при виражених морфо-функціональних змінах,
частих загостреннях патології – вони повинні
буди виведені із професії.
Обсяги вторинної профілактики у працівників з ризиком виникненням патології
нервової системи. Хронічна інтоксикація марганцем. Працівники МРП, які піддаються експозиції на робочому місці Mn, повинні бути
віднесені до групи високого ризику виникнення
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хронічної марганцевої інтоксикації (у вигляді –
соматоформної вегетативної дисфункції, енцефалопатії, синдрому паркінсонізму). Ризики
виникнення цієї патології визначаються стажем
роботи, рівнем інгаляційного надходження та
кумулятивним накопиченням (депонуванням)
Mn в організмі (нервова система), а також наявністю супутньої патології, яка сприяє прогресуванню патологічних змінам у нервовій системі –
гіпертонічна хвороба, церебральний атеросклерозу тощо.
Всі працівники, у яких під час медичного
огляду визначено наявність соматоформної вегетативної дисфункції та енцефалопатичного синдрому різного ступеня виразності, повинні бути
спрямовані на поглиблене додаткове обстеження
в профпатологічну службу, яке включає визначення / проведення: концентрації Mn у волосі та
нігтях; глобальної ЕНМГ, для визначення прихованого чи явного тремору; дослідження змін рівноваги, координації рухів (ходи); МРТ головного
мозку, для визначення змін в базальних гангліях
головного мозку; РЕГ, доплерографія судин головного мозку, для визначення порушень церебральної гемодинаміки; ЕЕГ та поглибленого нейрофізіологічного дослідження, для визначення
енцефалопатичних змін.
В разі наявності у хворого тремору, порушень
статичних функцій та ходи, виявлених морфологічних змін у базальних гангліях головного
мозку, доцільним є проведення «дофамінового
тесту». Хворим з негативним «дофаміновим тестом» встановлюється діагноз синдрому (вторинного) паркінсонізму, а протипаркінсонічні препарати – не призначаються.
В разі діагностування соматоформної вегетативної дисфункції, медична допомога хворим
працівникам надається за «Клінічним протоколом надання медичної допомоги хворим на вегетативно-судинну дистонію» (Наказ МОЗ України від 17.08.2007 р. № 487).
В різі діагностування енцефалопатії – за
«Клінічним протоколом надання медичної допомоги хворим церебральний атеросклероз» та за
«Клінічним протоколом надання медичної допомоги хворим дисциркуляторну енцефалопатію»
(Наказ МОЗ України від 17.08.2007 р. № 487).
В разі встановлення працівнику МРП діагнозу
хвороба Паркінсона чи синдром паркінсонізму –
йому надається допомога за «Клінічним протоколом надання медичної допомоги хворим на паркінсонізм» (Наказ МОЗ України від 13.06.2008 р.
№ 317) та за «Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хворобу Паркінсона» (Наказ МОЗ України від 17.08.2007 р.
№ 487). Хворі з синдромом паркінсонізму та

хворобою Паркінсона повинні бути негайно виведені із професії.
В період ремісії показане санаторно-курортне
лікування хворих, у відповідності до «Клінічний
протокол санаторно-курортного лікування церебрального атеросклерозу» (Наказ МОЗ України
від 06.02.2008 р. №56).
Відповідно до отриманих у дослідженні нових наукових даних, а також доказових даних
світової літератури розроблено «Протокол надання медичної допомоги хворим на хронічну
марганцеву інтоксикацію», на заміну діючих:
«Галузевого уніфікованого стандарту медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах
України» (Наказ МОЗ України від 27.07.1998 р.
№ 226), «Стандарт надання медичної допомоги за
спеціальністю «Професійна патологія» в амбулаторно-поліклінічних закладах» (Наказ МОЗ
України від 10.01.2005 р. № 7).
Зазначена категорія хворих повинна перебувати під диспансерним наглядом у лікаря-невропатолога та лікаря-профпатолога. Всі хворі з
марганцевою інтоксикацією повинні буди виведені із професії на якій вони зазнають експозиції
марганцем, незалежно від стадії захворювання.
Хронічна патологія периферичної нервової системи. Працівники МРП, які піддаються
впливу на робочому місці вібрації, фізичного
навантаження та несприятливих мікрокліматичних умов, повинні бути віднесені до групи
ризику виникнення хронічної патології периферичної нервової системи (вегетативно-сенсорної поліневропатії кінцівок, радикулопатії, полірадикулопатії тощо). Ризики виникнення цих
патологічних станів визначаються – стажем роботи, тривалістю, силою та локалізацією впливу
вібрації, мікрокліматичними умовами, фізичним
навантаженням, а також наявністю захворювань
хребта, суглобів (остеохондропатія, артропатія),
та соматичної патології – гіпертонічною хворобою, атеросклеротичними змінами судинної
системи.
Всі працівники МРП, у яких під час медичного огляду визначено порушення чутливості та
рухів, повинні бути спрямовані на поглиблене
додаткове обстеження в профпатологічну службу, яке включає проведення досліджень: ЕНМГ
кінцівок, для визначення наявності ознак вегетативно-сенсорної поліневропатії; РВГ кінцівок,
для визначення регіональної гемодинаміки; КТ,
МРТ хребта, суглобів, для визначення ознак їх
враження; визначення порогів больової, вібраційної, температурної чутливості; визначення
м’язової сили.

215

№ 3 (03) / 2014 р.

♦

В різі діагностування патології периферичної
нервової системи, хворим надається допомога
за «Клінічним протоколом надання медичної
допомоги хворим з дорсалгією» (Наказ МОЗ
України від 17.08.2007 р. № 487) та відповідно
до «Стандарту надання медичної допомоги хворим за спеціальністю «Неврологія» (амбулаторної та стаціонарної)» (шийний остеохондроз з
корінцево-судинним синдромом; люмбоішіалгії
вертеброгенної етіології; шийний остеохондроз
з нейроваскулярним, нейродистрофічним синдромом; шийний остеохондроз з дискогенним
ураженням та корінцевим синдромом; торакалгії
з корінцевим дискогенним синдромом; люмбоішіалгії в період загострення; поліневропатії та
інші ураження периферичної нервової системи)
(Наказ МОЗ від 27.07.1998 р. № 226). А в період
ремісії показане санаторно-курортне лікування
хворих, у відповідності до «Клінічний протокол
санаторно-курортного лікування поліневропатії
та інші ураження периферичної нервової системи» (Наказ МОЗ України від 06.02.2008 р. №56).
Зазначена категорія хворих повинна перебувати
під диспансерним наглядом у лікаря-невропатолога та лікаря-профпатолога.
Питання щодо продовження роботи хворих з
патологією нервової системи в шкідливих умовах

МРП на ранніх стадіях захворювання периферичної нервової системи вирішується в індивідуальному порядку, але при виражених морфо-функціональних змінах, частих загостреннях патології
– вони повинні буди виведені із професії.
Оцінка клінічної ефективності запропонованих заходів вторинної профілактики..
Результатами дослідження визначено, що серед
всіх хворих спостерігається:
– зменшення впродовж року частоти захворювання на ГРВІ (-51,4%) та грип (65,4%), на гостру пневмонію та плеврит (-63,4%), загострення хронічного трахеїту та бронхіту (-44,9%);
– стабілізація клінічного перебігу хронічної
патології органів системи дихання – трахеїту
та бронхіту (82,0% хворих); нервової системи
– синдрому паркінсонізму (88,0%), радикулопатії, полірадикулопатії (83,0%), вегетативносенсорної поліневропатії (78,0%), енцефалопатії
(69,0%), соматоформної вегетативної дисфункції
(65,0%);
– клініко-функціональне покращення у хворих з соматоформною вегетативною дисфункцією (44,0% хворих), з енцефалопатією (астенічного та експлозивного типів) (24,0%), а також
компенсація легеневої недостатності (18,0%)
(табл. 1).

Частота захворюваності та клінічна динаміка патології працівників МРП,
які були включенні у дослідження
Частота на 100
працюючих-рік
Патологічні стани

До
початку

Через
1 рік

Таблиця 1

Динаміка клінічного перебігу (n=100)
Покращення

Стабілізація

Прогресування
(загострення)

Захворювання органів системи дихання
ГРВІ

179,8

87,3

–

–

–

Грип

26,3

9,1

–

–

–

Трахеїт, бронхіт

185,1

102,0

–

82,0

18,0

Пневмонія, плеврит

23,7

14,5

–

–

–

18,0

77,0

5,0

Легенева недостатність

142,1

Захворювання нервової системи
Соматоформна вегетативна дисфункція

100,0

44,0

65,0

1,0

Енцефалопатія

100,0

24,0

69,0

7,0

Синдром паркінсонізму

33,0

–

88,0

12,0

Вегетативно-сенсорна поліневропатія

39,1

16,0

78,0

6,0

Радикулопатії, полірадикулопатії

43,5

13,0

83,0

4,0
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В когорті досліджених хворих також спостерігається нормалізація показників імунного
гомеостазу, які наближаються до референтної
норми: збільшується кількість – Т-лімфоцитів
та Т-лімфоцитів-хелперів, натуральних кілерів;
зменшується – кількість загальних лімфоцитів,

Т-супресорів, В-лімфоцитів, макрофагів (гранулоцитів, моноцитів), рівень в крові IgА, М, G, активність загально комплементу та в мокроті рівень
IL-6 та sIgА, (табл. 2). Зазначене вказує на нормалізацію всіх ланок імунного гомеостазу, зменшення
запалення (системного та локального).

Динаміка показників імунного гомеостазу у працівників МРП
Показники в групі дослідження

Показники

До початку

Через 1 рік

Таблиця 2

Динаміка
показника

p

Клітинна ланка імунного гомеостазу
Лімфоцити (%)

36,9±0,7

28,7±0,3

↓

< 0,05

Т-лімфоцити заг. (CD3) (%)

52,3±1,2

70,0±0,6

↑

< 0,05

Т-лімфоцити хелпери (CD4) (%)

44,8±1,1

55,0±0,3

↑

< 0,05

Т-лімфоцити супресори (CD8) (%)

36,4±1,0

31,0±0,2

↓

< 0,05

Індекс CD4/CD8

1,3±0,03

1,2±0,05

↓

< 0,05

Натуральні кілери (CD16) (%)

3,5±0,3

12,0±1,1

↑

< 0,05

Гуморальна ланка імунного гомеостазу
В-лімфоцити – зрілі (CD20) (%)

32,3±1,1

17,5±2,0

↓

< 0,05

IgA (г/л)

2,5±0,1

1,1±0,4

↓

< 0,05

IgM (г/л)

1,7±0,1

1,0±0,1

↓

< 0,05

IgG (г/л)

11,2±0,3

10,5±0,2

↓

< 0,05

ЦІК (г/л)

0,1±0,01

0,1±0,01

↔

Активність загального комплементу (од.)

58,7±2,0

44,0±4,3

↓

< 0,05

Фактор некрозу пухлин - α (пг/мл)

0,2±0,02

0,2±0,02

↔

> 0,05

С-реактивний білок (мг/л)

3,3±0,3

2,9±0,2

↔

> 0,05

sIgA (мокрота) (г/л)

6,1±0,6

2,5±0,3

↓

< 0,05

Інтерлейкін-6 (мокрота) (пг/мл)

12,2±1,3

4,7±0,9

↓

< 0,05

Макрофагальна ланка імунного гомеостазу
Гранулоцити (%)

53,0±0,8

44,2±1,7

↓

< 0,05

Моноцити (%)

9,9±0,3

5,4±1,0

↓

< 0,05

Результати аналізу профілю патопсихологічних змін (за опитувальником «ММPI») вказують, що в групі дослідженої когорти працівників МРП зменшуються показник: іпохондрії
(Hs) (-11,7%), депресії (D) (-9,8%), психастенії
(Pt) (-8,6%) та гіпоманії (Ma) (-6,4%), які наближаються до показників референтної (здорової)
групи.

Також в когорті дослідження спостерігається
покращення когнітивних показників (опитувальник «MMSE») (на 12,5%). При чому, кількість
хворих у яких не визначено когнітивного дефіциту збільшується з 58,0% до 70%, а кількість
хворих з легким ступенем когнітивного дефіциту зменшується з 27,0 до 18,0% та з помірним
ступенем – з 9,0% до 6,0% (табл. 3).
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Таблиця 3
Динаміка наявності патопсихологічних зміни та когнітивних функцій у працівників МРП
Шкали патопсихологічних
змін Референтна група

Референтна
група (здорові)

Група дослідження

Оцінка патопсихологічних змін (опитувальник «ММPI», стандартизовані бали)
Hs

Іпохондрія

31,5±0,3

37,5±0,4

33,1±0,3

↓

42,0±0,5

37,9±0,5

↓

D

Депресія

34,5±0,3

Hy

Істерія

35,0±0,3

37,0±0,5

36,9±0,4

↔

Pd

Психопатія

36,5±0,4

37,0±0,4

37,3±0,5

↔

Pa

Паранойяльність

41,0±0,4

40,9±0,4

41,5±0,5

↔

Pt

Психастенія

41,5±0,4

46,5±0,4

42,5±0,2

↓

Sc

Шизоїдность

32,5±0,3

34,5±0,5

34,5±0,4

↔

Ma

Гіпоманія

41,5±0,4

47,0±0,2

44,0±0,4

↓

Оцінка когнітивних функцій (опитувальник «MMSE», умовні бали)
Загальний бал

28,0±0,5

24,0±0,5

27,0±0,3

↑

Розподіл досліджених за ступенем когнітивних порушень:
– немає порушень

26 – 30

58,0

70,0

↑

– легкого ступеня

21 – 25

27,0

18,0

↓

– помірного ступеня

11 – 20

9,0

6,0

↓

– важкого ступеня

0 – 10

6,0

6,0

↔

Примітка:  – різниця розбіжностей по відношенню до групи контролю (p<0,05);
 – різниця розбіжностей по відношенню до показників до початку реалізації заходів реабілітації (p<0,05)

Висновки, зроблені в результаті дослідження. Розроблено заходи профілактики професійної та виробничо-зумовленої захворюваності
серед працівників МРП, які включають – покращення первинної профілактики, удосконалення
обсягів попередніх та періодичних медичних
оглядів працівників, уніфікацію програми медичного нагляду за працівниками з ризиком виникненням та клінічними ознаками вторинного
імунного дефіциту, з ризиками виникненням запального-дистрофічного процесу в органах системи дихання, хронічної марганцевої інтоксикації, патології периферичної нервової системи.
Впровадження впродовж 12 міс. розроблених заходів вторинної профілактики дозволило:
1) нормалізувати всі ланки імунного гомеостазу та зменшити активність загального та
локального запалення;

2) зменшити частоту виникнення гострої
та загострення хронічної патології органів дихання, частково зменшити функціональну легеневу недостатність;
3) клінічно покращити та стабілізувати перебіг хронічної патології нервової системи,
зменшити виразність ознак соматоформної
вегетативної дисфункції, ступінь енцефалопатії, когнітивної недостатності, рівень патопсихологічних змін (депресії, іпохондрії,
психастенії, гіпоманії), частково стабілізувати
прогресування синдрому паркінсонізму, вегетативно-сенсорної поліневропатії, радикулопатії та полірадикулопатії.
Вищенаведене вказує на доцільність широкого впровадження заходів первинної та вторинної профілактики у практику служби медицини праці МРП.
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ ЛІТНЬОГО ВІКУ
В ДОМАШНІХ УМОВАХ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
В статті розглядається навчально-виховний процес в медичному коледжі на прикладі медико-соціальної
допомоги особам літнього віку в домашніх умовах.
Ключові слова: навчально-виховний процес, особа літнього віку.
В статье рассматривается учебно-воспитательный процесс в медицинском колледже на примере медикосоциальной помощи лицам пожилого возраста в домашних условиях.
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, лицо пожилого возраста.
The article deals with the educational process at the Medical College as an example of health and social care
for the elderly at home.
Key words: educational process, face of elderly.

Виховання це мистецтво, яке добуває з глибини душі людини і пробуджує до життя все,
що в ній дрімає, яке розвиває одночасно всі її
сили і допомагає їй прямувати до мети, словом
освічує людину.
Й. Гійо
Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства
потребує особливої уваги до формування духовної сфери випускника вищої школи. Сьогодні,
як ніколи, вимагається створення умов для прояву вільної, творчої і моральної особистості. Становлення такої особистості можливе тільки при
збереженні і відродженні духовно-історичних
цінностей своєї країни, пріорітетного розвитку
культури, науки і освіти як необхідних джерел
прогресу суспільства з гарантованим майбутнім.
Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального
генофонду нації, виховання її духовної еліти –
завдання, що стоїть перед вищими навчальними
закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.
Виховання – один з процесів соціалізації
індивіда, який відбувається в будь-якому суспільстві. В цих процесах індивід усвідомлює доцільність визначених моральних норм і відштовхує їх або включає до своєї системи цінностей.
У навчальному закладі соціалізація повинна стати спрямованою, але її результати не піддаються
контролю і оцінюванню на іспитах і заліках. Моральність індивіда виявляється у його вчинках,
які здійснюються найчастіше за межами вузу.
Основна частина. Основною метою виховання має бути набуття молодим поколінням
соціального досвіду, успадкування духовних
надбань українського народу. Досягнення мети
виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього ви-

кладацького складу вищих навчальних закладів,
адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської
молоді.
Виховна робота забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує
їх соціальну зрілість. Виховання в сучасному
навчальному закладі має поєднувати виховання потреб нації, держави, людської цивілізації
та особистості. Якщо сім’я і школа закладають
основи особистості молодої людини та формують стереотипи її поведінки в майбутньому, то
остаточне становлення відбувається саме у студентські роки.
Вищі навчальні заклади за своїм статусом
зобов’язані професійно готувати не тільки дипломованих спеціалістів, а й виховувати різнобічно розвинених громадян. Навчальні заклади
мають необхідну інфраструктуру, організаційні
та кадрові ресурси для вирішення цього завдання. Згідно з вимогами Закону «Про вищу освіту»
головною метою освіти та виховання на сучасному етапі є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, які сповідують
загальнолюдські цінності, а також формують
покоління, здатне навчатись упродовж життя.
Основою виховної роботи сьогодення є гуманістичний та індивідуальний підхід до проблем виховання студентської молоді.
Важливо створити такі умови для соціалізації, самостановлення, саморозвитку студента, за
яких у нього б вироблялися позитивні, затребувані суспільством якості, риси, здатності. Необхідно створювати таку атмосферу в студентському середовищі, так надавати ненав’язливу
дружню допомогу, впливати на дії і психіку, щоб
у студентів формувалися потрібні в першу чергу
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їм особистісні якості й властивості: об’єктивна
самооцінка, уміння ефективного спілкування з
людьми різного віку, почуття відповідальності й
обов’язку, порядність, свідоме ставлення до навчання тощо.
Завдання викладача вищого навчального закладу як вихователя полягає в розкритті перед
студентом широкого спектра варіантів у прийнятті рішень, поведінці; у допомозі зорієнтуватися, який вибір є найкращим, найбільш доцільним, яка лінія поведінки відповідає суспільним
нормам. Головною ознакою педагогіки співробітництва, партнерства, на відміну від авторитарного, догматичного виховання, є принцип
прийняття людини такою, якою вона є від природи. Неприйнятним слід вважати грубий вплив,
нав’язування алгоритму дій, стилю життя. Ефективною є лише дружня, тактовна допомога у виробленні позитивного ставлення до світу, людей,
спілкування і діяльності.
Оптимальні умови для виховної роботи у вищому навчальному закладі неможливо створити
поза рамками навчального процесу.
Україна за віковою структурою належить до
демографічно старих країн світу. За статистичними даними, в Україні нараховується близько 3
млн. осіб віком понад 75 років. В подальшому
старіння населення продовжуватиметься у всіх
країнах світу. Частка осіб, старших 60 років, з
600 млн. в 1999-2000 роках зросте до 2-х мільярдів у 2050 році. В Україні чисельність осіб похилого і старечого віку досягне рівня 38,1% від
усього населення.
Сучасний рівень надання медичної і соціальної допомоги населенню літнього віку в нашій країні далеко не відповідає його реальним
потребам і має високу соціально-демографічну
вартість – зростання захворюваності і смертності. Більше того, жодна країна світу не в змозі забезпечити достойні умови життя та рівень
медичного обслуговування для такої кількості
людей старших вікових груп. Думати, хто буде
надавати цим людям медичну та соціальну допомогу, потрібно вже сьогодні. Саме тому програма підготовки майбутніх медичних сестер
включає таку дисципліну, як «Медсестринство в
геронтології, геріатрії та паліативній медицині».
Молоде покоління вбирає в себе недоліки суспільства, результати виховання стають все більш
непередбачуваними. Однак життя настійливо
переконує, що тільки брати від нього – згубно
для нас самих. У ньому, попри все, є незрівнянно більша радість за задоволення отримувати,
накопичувати – радість віддавати. У житті переважної більшості з нас настає час, коли в душі
визріває непереборна потреба чинити милосер-

дя. Не філософсько-відсторонене, а конкретне,
адресне. У тих, хто хоч раз відгукнеться на цей
шляхетний поклик, він стає невід’ємною потребою душі.
З метою гармонійного всебічного розвитку
студентів, формування у них моральних людських якостей – добра, людяності, співчуття, толерантності, згідно наказу Управління охорони
здоров’я Вінницької обласної Державної адміністрації за № 321 від 18.10.2001 року у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К.Заболотного
створене і функціонує з 2 січня 2002 року відділення медсестринського догляду за пацієнтами
похилого та старечого віку. Таким чином створені умови для залучення студентів до волонтерської діяльності на базі геріатричного відділення міської клінічної лікарні № 3, а також до
співпраці з патронажною службою організації
Товариства Червоного Хреста міста Вінниці по
обслуговуванню самотніх малозабезпечених
громадян похилого віку в домашніх умовах.
Навчання майбутніх медичних сетер передбачає засвоєння ними п’яти етапів медсестринського процесу – визначення стану здоров’я
пацієнта, медсестринське діагностування, планування медсестринських втручань, реалізація
плану, підсумкова оцінка результатів медсестринського догляду.
Робота студентів здійснюється за протоколами медсестринської діяльності та протоколами
надання невідкладної допомоги. При цьому проводиться навчання пацієнтів елементам самодопомоги та навчання родичів елементам опікування важкохворого пацієнта.
У геріатричному відділенні студенти набувають вмінь деонтологічної поведінки, мистецтва
спілкування з пацієнтами старших вікових груп,
створення для них безпечного життєвого простору. Традиційним стало привітання пацієнтів
геріатричного відділення з Міжнародним днем
людей похилого віку і організація святкового
концерту. На святкування ми запрошуємо кореспондентів обласного радіо та Вінницького Державного телебачення з метою висвітлення події
у засобах масової інформації та пропаганди молодіжного волонтерського руху.
З метою гармонійного всебічного розвитку
студентів, формування у них моральних людських якостей – добра, людяності, співчуття, толерантності, згідно наказу Управління охорони
здоров’я Вінницької обласної Державної адміністрації за № 321 від 18.10.2001 року у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К.Заболотного
створене і функціонує з 2 січня 2002 року відділення медсестринського догляду за пацієнтами
похилого та старечого віку. Таким чином ство-
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рені умови для залучення студентів до волонтерської діяльності на базі геріатричного відділення міської клінічної лікарні № 3, а також до
співпраці з патронажною службою організації
Товариства Червоного Хреста міста Вінниці по
обслуговуванню самотніх малозабезпечених
громадян похилого віку в домашніх умовах.
Навчання майбутніх медичних сетер передбачає засвоєння ними п’яти етапів медсестринського процесу – визначення стану здоров’я
пацієнта, медсестринське діагностування, планування медсестринських втручань, реалізація
плану, підсумкова оцінка результатів медсестринського догляду.
Робота студентів здійснюється за протоколами медсестринської діяльності та протоколами
надання невідкладної допомоги. При цьому проводиться навчання пацієнтів елементам самодопомоги та навчання родичів елементам опікування важкохворого пацієнта.
У геріатричному відділенні студенти набувають вмінь деонтологічної поведінки, мистецтва
спілкування з пацієнтами старших вікових груп,
створення для них безпечного життєвого простору. Традиційним стало привітання пацієнтів
геріатричного відділення з Міжнародним днем
людей похилого віку і організація святкового
концерту. На святкування ми запрошуємо кореспондентів обласного радіо та Вінницького Державного телебачення з метою висвітлення події
у засобах масової інформації та пропаганди молодіжного волонтерського руху.
З метою надання медичних та соціальних
послуг підопічним патронажної служби ТЧХ, а
саме самотнім малозабезпеченим людям поважного віку, в домашніх умовах працює волонтерська група «Милосердя». Таким чином, студенти
виконують цілий ряд необхідних повсякденних
справ, з якими старі хворі люди не можуть впора-

тись самотужки. У такий спосіб літні люди отримують допомогу, а майбутні медичні сестри –
практичні навички та наочні уроки гуманізму.
Перелік соціально-побутових послуг складено на основі «Положення про медсестринський догляд» Департаменту охорони здоров’я
м.Вінниці і затверджено «Угодою про спільну
діяльність». Волонтери відвідують підопічних
в домашніх умовах не менше трьох разів на місяць, а при можливості – частіше.
Висновки. Відділення медсестринського догляду за пацієнтами похилого і старечого віку
створене для реалізації таких цілей:
1. Формування гармонійно розвиненої і суспільно активної молоді з науковим світоглядом,
високим моральним потенціалом.
2. Можливість практичного застосування
знань та вмінь студентів на базі медичних закладів геріатричного профілю і в амбулаторних
умовах.
3. Втілення елементів медсестринського процесу при роботі з геріатричними пацієнтами (це
сприятиме перебудові мислення не тільки медичних сестер і лікарів, але й самих пацієнтів).
4. Покращення якості життя літніх пацієнтів,
збільшення їх участі у вирішенні власних проблем щодо забезпечення життя і здоров’я.
5. Організація науково-дослідницької роботи
студентів з вирішення найгостріших соціальних
проблеми сьогодення.
Волонтерська робота дуже специфічна, далеко не кожна людина може і хоче її виконувати.
Для неї, як і в цілому для медичної професії, потрібні особливі якості душі: доброта, милосердя,
любов до людей. Студентська молодь України
володіє такими якостями, тому волонтерський
рух набуває все більшого розвитку в нашій країні. Накопичується досвід, з’являються свої традиції, ведеться творчий пошук.

Література:
1. Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині /
В.С. Тарасюк. – К.: Медицина, 2013.
2. Бех І.Д. Психологічні механізми сходження особистості до уховних цінностей / І.Д. Бех // Педагогіка і
психологія. 2011. – № 2.
3. Довідник патронажної медичної сестри // Товариство Червоного Хреста. Науково-інформаційний центр
Адаптація. Міжнародна організація Жіноча Громада. – 2005.

221

№ 3 (03) / 2014 р.

♦

Шараєва М.Л.,

кандидат медичних наук, доцент, кафедрa внутрішньої медицини № 4
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Розглянуті найбільш визначені медичні помилки при призначенні лікарських засобів, їхні наслідки з потенційною
загрозою здоров’я пацієнта. Представлений міжнародний досвід оцінки повідомлень про побічну дію ліків та можливих помилок лікування.
Ключові слова: помилки, лікарський засіб, побічна дія, людський фактор.
Представлены наиболее признанные медицинские ошибки при назначении лекарственных средств, их последствия потенциальной угрозы здоровью пациента. Рассмотрен международный опыт оценки сообщений о побочном
действии препаратов и возможных ошибках лечения
Ключевые слова: ошибки, лекарственное средство, побочное действие, человеческий фактор.
The most common errors in medication prescriptions, their connection with potential harm to patient’s health are
presented in this article. An international experience in adverse drug reactions reporting and possible errors were discussed.
Key words: errors, drug, adverse effect, human factor.

Помилка при застосуванні лікарського засобу (ЛЗ) – це збій в процесі лікування, що призводить або може призвести до потенційної
шкоди здоров’я пацієнта [1]. Помилки можуть
стосуватися невірного вибору препарату, його
неправильного призначення, режиму дозування, рецептурних похибок, тривалості лікування
і спостереження (нездатність змінити терапію,
помилкова заміна) та можливості мінімізувати ризик. В медицині чимала частина помилок
може і повинна бути виявлена, проаналізована
і попереджена, однак сьогодні система охорони
здоров’я не має чітких законодавчих механізмів
звітності перед суспільством за якість і результати своєї діяльності.
Професійні помилки бувають в процесі діяльності різних фахівців, однак помилки медичного персоналу, мабуть, тягнуть за собою найважчі наслідки. Від різноманітних лікарських
помилок щорічно страждають мільйони пацієнтів у всьому світі, тому надання якісної медичної
допомоги, що забезпечує безпеку пацієнта – це
найважливіше завдання для глобальної охорони
здоров’я. За даними ВООЗ, здоров’ю кожного
десятого пацієнта в розвинутих країнах заподіюється шкода під час його перебування у лікарні.
При цьому ризик медичних помилок в країнах,
що розвиваються вище, ніж у розвинених.
На сьогодні існує декілька дефініцій і класифікацій помилок при застосуванні ЛЗ, що
пояснюється різним підходом до трактування
лікарської діяльності в різних державах. Одне
з визначень трактує її як ненавмисне дію або
бездіяльність медичного працівника (лікуючого лікаря), суб’єктивно що характеризується як
злочинна самовпевненість або недбалість у виконанні своїх обов’язків щодо звернулася за медичною допомогою, яка завдала останньому фі-

зичний, матеріальний або моральну шкоду.
Відомо, що більшість помилок виникає не
тільки при встановленні діагнозу, а і при призначеннях та розподілі ЛЗ. Серед них значне місце
займають помилки при здійсненні фармакотерапії, що включають: пропуск дози, неправильний
шлях введення, нераціональне застосування, поліпрагмазію, невідповідне, неефективне і надмірне призначення, взаємодію ЛЗ, помилки обладнання, а також помилки рецепта (в тому числі
нерозбірливості), неадекватне спостереження за
перебігом хвороби, інтерпретація лікарями побічної дії (ПД) ЛЗ, тощо [2, 3, 4]. Деякі помилки
легше виявляти та запобігати на практиці, ніж
знизити кількість ПД ЛЗ, яка викликана медикаментозною алергією або неналежним призначенням. Тому вважається, що медичні помилки
та ПД ЛЗ як наслідок є часто результатом комбінації взаємозалежних та взаємообумовлених
факторів: пацієнта, ЛЗ, медичних працівників.
Помилки можуть бути класифіковані за психологічною класифікацію: недоліки знань або
помилки на основі прорахунків дії [1]. Хоча помилки в лікуванні бувають серйозними, вони в
більшості є тривіальними і нечастими. Тим не
менш важливо, щоб виявити їх, оскільки відмова від систематизації від незначної помилки в
подальшому може призвести до серйозної проблеми.
За статистикою в США кожного року виникає майже 1 млн. серйозних ПД ЛЗ внаслідок
медичних прорахунків. Згідно існуючих даних,
приблизно 3-4% хворих, які перебували у стаціонарі, одержували невідповідні призначення.
На думку міжнародних експертів, такі помилки
призводять до смерті одного із десяти хворих.
Якщо аналізувати випадки смерті від негативних явищ при застосуванні ЛЗ – майже кожна
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четверта смерть визнається пов’язаною з медичною помилкою [5]. Так, тисячі людей помирають
та біля 100 тисяч кожного року потрапляють в
лікарні з ускладненнями після нераціонального
призначення ліків.
Згідно звіту в British Medical Journal, 70 тисяч
жителів Великобританії кожного року стають
жертвами лікарів, а кожний двадцятий в той чи
іншій степені зазнає погіршення здоров’я [6].
Особливі занепокоєння та відповідні застереження виникли в США в 1999, коли Інститут медицини надіслав доповідь « To Err is
Human:Building a Safer Health System», що жертвами стають від 44 до 98 тисяч людей в рік в стаціонарах завдяки медичним помилкам і більш
7.000 летальних випадків серед них стосувалися
застосування ліків. Завдяки захворюваності та
смертності за рахунок помилок ЛЗ, щорічні витрати становили в США більше 136 млн. доларів
[5] .У відповідь на цю доповідь, всі ланки охорони здоров’я США поставили за мету зниження
кількості медичних помилок як пріоритетне завдання оцінки ситуації та поліпшення контролю,
пошуки компромісів для їх попередження.
Так, за даними PHL De Boer, GF Cavell (2003)
впродовж 1993-2001 років загальна кількість помилок виявилася невеликою – 633 помилки: в
21,6% випадках призначалися невірно підібрані
дози, нераціональні призначення як неналежні,
що вели до помилок, становили 18% випадків.
13,1% помилок рахували як невизначені і включали неправильний ЛЗ, не тому пацієнту, призначення без обґрунтування. Інші категорії включали 10,1% технічних помилок, 10% пропуски
часу, препарату, тощо. За шляхами введення
ЛЗ стосувалось: 43,3% – пероральних, 34.4% –
внутрішньовенних, 10% – підшкірних призначень. Загальною передбачуваною помилкою
були «ляпсуси індивідуального застосування» –
48% (майже половина) випадків. Інші передбачувані явища становили неадекватний тренінг
чи недоліки знань (31%), як незнання назви препарату (4.6%), нечітке обчислення дози (3.2%),
некоректна транскрипція (2.5%), неясне маркування чи позначки та абревіатура, ненаявність
ЛЗ. Серед найбільш типових ЛЗ, які стосувалися
подібних прорахунків – опоїди, антикоагулянти,
цитостатики, антагоністи кальцію, пеніциліни,
інсуліни, кортикостероїди, діуретики, нітрати та
інші. Отже, впровадження стратегії зменшення
помилок ставило метою визначення напрямків
покращення цього виду діяльності [7] .
В звіті «Медичні помилки: вплив на захворювання програми моніторингу Фармакопеї США»
([5] було представлено результати анонімних добровільних повідомлень про медичні помилки в

стаціонарах. Аналіз 105603 повідомлень, виявив,
що з усіх медичних помилок 87% не несуть погіршення здоров’я, 10,6% складають потенційні
помилки, виникнення яких може бути попереджено, 2,36% помилок завдають шкоди пацієнту,
при цьому 0,04% є життєво небезпечними. Також визначено, що тільки 0.01-0.05% медичних
помилок потрапили до загального звіту – ніхто
не зацікавлений у приховуванні прорахунків,
але і не у відкритості, прозорості даних. Добровільна система повідомлень взагалі основана на
бажанні інформувати. Низька активність знижує
шанси застосування цієї тактики на практиці,
обмежує можливість оцінити її дієвість та зменшення ризику для пацієнта. Існує двозначність у
визначенні тяжкості помилок, що проявляються
ушкодженнями. Якщо питання вирішуються експертом (а не укладачем), тим більша кількість
помилок визначається, бо це не вважається формальним оглядом: підготовлені листи-застереження щодо застосування інсуліну, аміодарону,
гормонів, антимікробних ЛЗ вважали за результат
регуляторних дій. Дослідження Массачутского
коледжу фармації та споріднених медичних наук
також з’ясувало, що 88% медичних помилок трапились через неправильний ЛЗ чи дозування [8].
Подвоєння виникнення помилок за десятиріччя
в США здебільшого пов’язали із недостатнім
визначенням класифікації медичних помилок зi
змінами в ICH-10 (міжнародній класифікації хвороб), тобто причинно-наслідковий зв’язок не міг
бути чітко доведеним на той час [9].
«Створимо безпечним світ для пацієнтів»
– за таким девізом будується система повідомлень в Великобританії. За цими даними випадки смерті, пов’язані з медичними помилками,
становили від 300 до 470 випадків підозрюваної
ПД ЛЗ в 1986-1996 роках. Ці цифри не могли
вважатися визначальними, бо віддзеркалювали тільки підозру і засновані на добровільному
інформуванні, що охоплює тільки малу частину
побічних реакцій ПД ЛЗ [6]. Австралійські дослідники визначали специфічність помилок, що
лежать в підґрунті ПД ЛЗ [10]. Кількість випадків, їх можливість попередження та інвалідизація підвищуються з віком і зазвичай траплялись
у хворих похилого віку. За цими результатами
автори сформулювали превентивні заходи для
їх запобігання: впровадження стандартизованих
протоколів (24%), покращення моніторування
якості (21%), поліпшення навчання та тренінгу
(19%), надання поточних консультацій (10%).
Також потрібно ретельно вивчати перебіг хвороби, принципи лікування та можливі наслідки для
кожного пацієнта. Найбільш поширеними недоліками в картах-призначеннях виявлялися коли-
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вання водно-електролітного балансу, які часто
слабо спостерігають та важко інтерпретувати.
Клінічні нотатки рідко включають ці записи,
немає застережень щодо можливості попередження, доки ПД не трапляється. Призначення
можуть бути також сумнівними при відсутності
сучасних технологій перевірок щодо раціонального призначення.
Так як ці випадки не завжди можуть бути передбачені, вони часто можуть бути попереджені
завдяки використанню комп’ютеризованих систем, які забезпечують спостереження за лікарськими призначеннями та виконання медичним
персоналом, взаємодію пацієнта і фармацевтики
з лабораторними даними, визначають частоту
ПД ЛЗ. За принципом «чим прискіпливіше дивитися, тим більш знаходиш», можна послідовно визначити досить незначні випадки підозри
щодо ПД, її встановлення та виявлення, класифікацію та опис. Дійсна частота, за якою виникають медичні помилки, невідома, існують варіації
між організаціями та клініками.
Переломним моментом у зміні ставлення медиків США до проблеми безпеки стало прийняття
в 2005 р. федерального закону «Безпека пацієнта і
поліпшення якості «, спрямованого на підвищення якості медичної допомоги та створення системи аналізу причин виникнення несприятливих
результатів, що передбачало добровільну звітність про випадки заподіяння шкоди здоров’ю пацієнтів. Законом заборонялось керівникам закладів охорони здоров’я і акредитаційним комісіям
застосовувати будь-які санкції до співробітників,
які визнали свої помилки, якщо тільки ці дії не
порушують кримінальне чи інше законодавство.
В результаті кількість повідомлень про медичну
шкоду зросла в 5 разів [11].
З 2009 Управління по контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США
(Food and Drug Administration – FDA) оголосило
про свою ініціативу, направлену на виявлення і
зниження шкоди, що наноситься в результаті неправильного вживання ЛЗ і медичних помилок.
Так, FDA за допомогою національної системи
охорони здоров’я спрямовує свої зусилля на роботу з пацієнтами і компаніями-виробниками
з метою зниження зайвих ускладнень, що настають унаслідок неправильного призначення,
помилок в дозуванні, взаємодії ліків або зловживання ними. Серед цих заходів – виявлення
ЛЗ, вживання яких пов’язане з ускладненнями,
розробка стратегії їх запобігання, зобов’язання
виробників прилучитися до даної програми по
мінімізації ризиків і проведення просвітницьких кампаній. За оцінкою Інституту медицини
США (Institute of Medicine), щороку в близько

400 000 стаціонарних хворих при вживанні ліків
відзначають побічні ефекти, яких можна було б
уникнути. Якщо врахувати, крім того, приватні
клініки і лікування в амбулаторних умовах, їх
кількість зростає до 1,5 млн чоловік [39].
Для посилення дієвості цієї системи впроваджені нові процедури і заходи: при становленні
і залученні страхових чинників призначення ЛЗ
визначається як діяльність високого ризику [12].
Так, згідно страхової програми CRICO (Harvard
risk management foundation) в кожному випадку
провадиться визначення наступних рівнів:
1 – немає ушкоджень: медичні помилки чи
реакції, які не вплинули на реакції пацієнта чи
зашкодили терапевтичній цінності ЛЗ.
2 – незначні ушкодження/чи тимчасові функціональні порушення – медичні помилки чи реакції, які вплинули на режим чи терапевтичну
ефективність ЛЗ як/чи незначна або тимчасова
реакція пацієнта
3 – значні ушкодження та/чи функціональні порушення – медичні помилки чи реакції з
ускладненнями, які вимагають втручання для
стабілізації стану хворого
4 – стійкі функціональні порушення, інвалідність чи смерть – стійкі ураження, коматозний
стан чи смерть в результаті медичних помилок
чи реакції.
В США існують національні системи (схеми)
інформування щодо медичних помилок. Класифікаційна форма складається на 8 сторінках з
120 пунктів (які ЛЗ, клінічні синдроми, відгук
на ПД, вірогідність, тяжкість, попередження, помилки, тощо). Кожний підозрюваний ПДЛЗ рецензується із звітів двох лікарів, двох клінічних
фармацевтів, медсестри та інтерв’юера. В ході
аналізу, згідно рекомендації FDA, під помилками розумілися події, пов’язані з професійною
діяльністю, медичними продуктами, маніпуляціями і системами (включаючи призначення препаратів), дачею вказівок, маркуванням упаковки,
номенклатурою продуктів та їх складових, поширенням, застосуванням медпрепаратів, освітніми моментами, моніторингом перебігу захворювання [13].
Найбільш часто лікарські помилки зустрічалися при наданні невідкладної допомоги кардіологічним хворим і включали, в тому числі, непризначення антитромбоцитарних препаратів,
адреноблокаторів, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і ліпідознижуючих засобів пацієнтам з гострим коронарним синдромом.
Одним з напрямків роботи був пошук груп пацієнтів найбільш схильних до можливих побічних дій ЛЗ. Встановлено, що такими групами
слід вважати пацієнтів похилого віку та хворих
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з хронічною патологією нирок. Наприклад, літнім пацієнтам з ІМ часто необґрунтовано відмовляють у проведенні тромболітичної терапії
та утримуються від призначення навантажувальної дози статинів. Що стосується пацієнтів
з хронічною патологією нирок, то помилки лікування у цієї групи хворих пов’язані з ігноруванням стану функції нирок при призначенні препаратів. Результатом роботи урядової програми
стало впровадження в багатьох клініках США
комп’ютерних програм, що реагують на неправильні дії лікаря. Крім того, прийнято стратегічне рішення про розвиток суспільної культури
безпеки, що дозволить забезпечити мінімізацію
помилок [14, 15].
Концепція, що помилки – це результат зазвичай прорахунків системи, а не індивідуальні
промахи, є фундаментальним для нових спроб та
намагань переадресувати безпеку ЛЗ з традиційного погляду на медичне навчання. Запровадження Національної системи сприяло декільком перевагам: збільшенні кількості повідомлень, що
допомагає визначати пріоритети, ідентифікація
частоти випадків ПД може дозволити встановити неочікувані збитки. Отриманий аналіз визнавав, що ефект цих систем незначний, а дієвість
листів-застережень або консультантів-експертів
взагалі невідомий. Аналіз даних на різних рівнях призвів до узагальненню факторів, а позитивний досвід повинен широко застосовуватися
та поширюватися. Серед причин медичних помилок називали нестачу медичного персоналу
– медсестер (65%), великий обсяг роботи, стрес
(70%), неможливість приділяти більше часу пацієнту (72%), недоліки роботи у команді (67%).
Існують дані, які показують, що медичні помилки є досить поширеними та викликають ушкодження частіше ніж очікується [16, 17]. Проведений мета-аналіз виявив загальну частоту 6.7%
серйозних ПД, що трапились на госпітальному
етапі лікування. Між тим, майже 28-56% випадків ПД можна було запобігти [18,19]. Якщо
взяти, наприклад, виявлення алергії, її наявність
має бути занотована, але це відбувається не завжди і тому в одному із трьох призначень ці дані
відсутні (губляться) [20].
За даними Nelson KM,Talbert R.L.1996 [20]
16,2% госпіталізацій стали наслідком прийому
ЛЗ: недостатньої терапевтичної дії – 54,8%, ПД
ЛЗ – 32,9%, передозування – 12.3%, при цьому
можливість попередження становила 49,3%. Неефективність та нераціональне призначення ЛЗ
є одними із основних проблем фармаконагляду,
бо належать до загальних, важливих питань,
що можна попередити. Нераціональність призначень особливо є актуальною при сучасних

вимогах щодо впровадження формулярної системи призначень ЛЗ згідно сучасним протоколам лікування основних патологічних станів.
Неефективність визначається як обмеження
терапевтичної ефективності, невірно підібрана
доза, складна взаємодія (ЛЗ-ЛЗ, ЛЗ-їжа), фармакологічні дефекти (підроблені ЛЗ, субстандартні генерики) або стійкість, резистентність
до дії ЛЗ. Нераціональне застосування включає
неправильне призначення, невірні дозу чи/і тривалість дії, невірний шлях введення, невідповідному пацієнту, а також необґрунтоване очікування результату при несумісності в інструкціях по
застосуванню, медичні помилки, невігластво,
недоліки інформування, спостереження чи поради. Для визначення цього застосовуються сучасні методи вивчення: спонтанні повідомлення,
опитування, визначення на стаціонарному етапі,
проспективні дослідження.
Людський фактор взагалі є типовим та найбільш загальним прорахунком. В таблиці переліку із 13 людських помилок, п’ять найбільш
типових становлять до 80%. Помилки пропуску
зустрічаються частіше ніж зайва дія. Вони виявляються в разі прорахувань при прийнятті рішень, що включає їх відстрочку, призводять до
тимчасової непрацездатності та навіть смерті.
Так як більшість причин пов’язані з діагнозом
та помилковими діями, 59% (більше половини)
випадків ПД мали якнайменш одну системну помилку або ушкодження. Це не є настільки поширеним як 90% системних помилок, що пов’язані
з проблемами якості на виробництві [21].
Питання хто надає помилки менш важливе ніж що, де, коли та чому трапилось. І тому
найкращий захист – розуміння ролі людського фактора та систем в виникненні помилок,
пов’язаних з ЛЗ [22].Отже, відсоток лікарських
помилок досить високий – що реальні масштаби явища набагато більші, ніж виявлені 20%.
Комп’ютеризована система призначення ЛЗ веде
до зниження (запобігання) виникнення ПД ЛЗ до
55% [23,24].
Фармацевти однієї університетської клініки
Великобританії, де провадиться викладацька
робота, проспективно визначили 88 потенційно загрозливих помилок при призначенні ліків.
Результати співбесіди з лікарями, що зробили
44 таких помилок засвідчують, що їх більшість
з’являлась внаслідок ненавмисних промахів
уваги (описки) чи порушень певних правил.
Впровадження та залучення good practice in
documentation, особливо молодих лікарів, доброзичливе застереження та обговорення, рішення
ситуаційних задач повинні створювати впевненість щодо можливості позбавлення та запо-
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бігання помилок. Це є реальною та важливою
метою для покращення ефективності роботи. В
Великобританії відділ охорони здоров’я намагається знизити на 40% число серйозних помилок при призначенні ЛЗ [25], подібні ініціативи
запропоновані в США і Австралії [26, 27]. При
визначенні недоліків виявлено наступне: обмовки і пропуски були найбільш поширені (57%), в
той час як залежні від правил помилки (17,39%)
і ушкодження становили 4%. Взагалі лікарі вагались та не могли визначити, чому так траплялось,
проте зазначали, що вони були зайняті (70%),
відволікались від завдання (30%). Обмовки траплялись набагато частіше ніж пропуски. Загальною (6.35%) помилкою правил застосування
становила відсутність знань про певні правила
– наприклад, як знижувати дозу при нирковій
недостатності. Інші належали до неправильного застосування правил (наприклад, нехтування
вагою дитини при призначенні), а також відсутність контролю за призначеннями інтернів\
молодих лікарів. Команда однодумців повинна
збагачуватись знаннями завдяки з’ясуванню деталей призначень (коректність дози та обґрунтування), обговорення та перегляд раціональності
призначень на ранкових нарадах та регулярне
висвітлення помилок з клінічним фармацевтом.
В Великобританії фармацевту відведена ключова роль в захисті від помилок ЛЗ [28], їх діяльність вважається частиною загальної стратегії
по зменшенню любих помилок. Але скорочення штату фармацевтів (до 40% посад клінічних
фармацевтів в Великобританії є вакантними)
свідчить, що їх необхідність непереконлива [29].
За даними найбільшої бази даних медичних
помилок США, яка знаходиться у Бостоні, було
проведено опитування 1202 амбулаторних пацієнтів, що отримували однакові призначення на
період 4 тижнів із двох госпіталів, де призначення
були комп’ютеризовані і двох загальних госпіталів, де призначення були написані від руки. Було
отримано відгук від 661 (55%) хворих, виявлено
16 (25%) ПД із загального 181 випадку помилок.
13% із них виявилися серйозними і стосувались
бета-блокаторів, інгібіторів АПФ, нестероїдних
ЛЗ (по 8–9%). Помилки могли бути передбачені
(11%), 28% із них виявилися описками [30].
Інше когортне дослідження амбулаторного прийому пацієнтів похилого віку системи
Medіcare (30397 пацієнтів протягом року) виявило, що майже 27,6% ПД могло бути попереджено. Із них 38% випадків відносились до категорії
серйозних. Типові помилки виникали на етапах
призначення (58.4%), спостереження (60.8%) та
стосувалися прихильності хворих (21.1%). У хворих старечого віку 24.5% випадків, що могли бути

попереджені, завдячували серцево-судинним ЛЗ
[31]. Так, у госпіталізованих хворих університетської клініці Дюка (штат Північна Кароліна,
США) найбільш поширеними виявилися помилки при нераціональному призначенні ЛЗ( 36.0%)
чи його невірній дозі (35.3%), і це відносилось
до серцево-судинних ЛЗ в 41.2% випадках [32].
Робиться висновок, що можливість покращення
роботи повинна передбачати більш прискіпливе
ставлення до режиму призначень та поліпшення
навчання і підтримки молодих лікарів – інтернів.
Нестача персоналу, постійний стрес та перевантаження на роботі, наявність пацієнтів старечого віку або з ускладненнями, короткочасне
перебування чи неясність випадку, застосування
нового ЛЗ та обладнання дає підстави для виникнення помилок. Найбільш уразливий та відповідальний елемент всього ланцюжка системи
становить «людський фактор», тому найважливіші заходи запобігання та протидії помилкам
спрямовані не тільки на запровадження новітніх
технологій, а й на перебудову свідомості медичних працівників. Істотним резервом для оптимізації надходження інформації має стати залучення клінічних провізорів, зокрема в питаннях
безпеки ЛЗ, їх діяльність вважається частиною
загальної стратегії по зменшенню любих помилок, а відповідальність повинна бути чітко визначена при призначеннях та спостереженні за
підозрюваними ЛЗ.
Нові дослідження у цій сфері зосереджені
на проблемі, що досі ігнорувалася. Мова йде
про помилки, що не можуть бути встановлені в
лікарні, проте їхні наслідки виявляються у пацієнта після виписки вже у домашніх умовах.
Працівники Гарвардського медичного коледжу
й Університету Оттави повідомили: приблизно
20% із 400 пацієнтів, виписаних із лікарні, стали жертвами побічних ефектів як результат саме
неправильного догляду, а не наслідків захворювання. Хоча жоден із 76 постраждалих не помер,
проте 30% стали тимчасово непрацездатними,
а двоє залишилися інвалідами на все життя – в
результаті післяопераційної інфекції, що була
виявлена вже не в лікарні. Зроблено висновок:
2/3 цих інцидентів можна було б уникнути або
принаймні мінімізувати наслідки, якби взаємодія лікарів і їх пацієнтів була тіснішою [33].
В Україні поки що не проводились дослідження по результатам самолікування – але в США–
країні-рекордсмені по продажу ЛЗ через інтернет
та телебачення надають такі цифри: 29% хворих
придбали ліки, які їм не підходять. За даними
медико-статистичних досліджень Університету
Торонто, що надані Американською медичною
асоціацією, були проаналізовані звіти американ-
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ських клінік за останні 40 років. Особлива увага
приділялась летальним випадкам внаслідок ПД
ЛЗ, які хворі отримували та приймали строго за
виписаними рецептами. Всього вивчалось 33
млн. історій хвороб, з цього числа померло приблизно 2 млн. людей, причиною майже 110 тисяч
із них стала ПД ЛЗ, що по випадкам смертей поступається тільки хворобам серця, онкопатології
та інсульту. За той же період виявлено більше
2 млн. випадків тяжких ускладнень внаслідок
токсичної дії медикаментів. Американці намагаються користуватися ліками, які виписані за рецептом, як того вимагають страхові компанії, і витрачають на це більше 2 млрд. доларів на рік. Для
цього дослідження не враховувались випадки з
безрецептурними ЛЗ, бо при самолікуванні точно
з’ясувати причину смерті або тяжкого ускладнення, що може бути пов’язана із застосуванням ЛЗ,
неможливо – тому реальні дані можна вважати
значно заниженими. За цими результатами розроблюється єдина комп’ютерна систему збору та
розповсюдження даних про всі відомі ПД ЛЗ та
їх взаємодією із вільним доступом через інтернет
для всіх зацікавлених осіб [34].
Пріоритетні позиції в США стосовно зменшення медичних помилок:
– наявність штрих-кодування на ЛЗ (bar code
label rule) – в 2002 р. запропоновано нове правило позначення на впроваджених ЛЗ для впевненості, що вірна доза певного ЛЗ та правильний
шлях введення призначається зазначеному хворому на визначений термін. Це вже діє в практиці Veterans Affairs госпіталей, призвело до виразного зниження медичних помилок (до 86%
впродовж дев’ятирічного періоду) і спрацьовує
як ідентифікаційний код при будь-яких призначеннях завдяки розгалуженій та розвинутій системі комп’ютерних технологій.
– ліквідація плутанини при призначеннях
схожих торгових назв ЛЗ. FDA рецензує майже
300 торгових назв кожного року при впровадженні нових ЛЗ на ринок, при цьому приблизно третину назв відбраковують за допомогою
комп’ютерних технологій. Так, FDA змінило назву після впровадження в 1994 році препарату
тиреоідної групи Levoxine, яку плутали з серцевим глікозидом Lanoxin (digoxin), що викликало
госпіталізацію хворих. Зараз цей ЛЗ має назву
Levoxyl, і непорозуміння не виникали.
– загальні позначення як стандартизована
процедура для безрецептурних ЛЗ з чітким коментарем
– з’ясування помилок та освіта громадян –
FDA отримує та обробляє до 250 медичних помилок кожного місяця, класифікує, визначає
причину та тип помилки. В залежності від цих

знахідок, FDA може змінювати шлях призначення, маркування, назву або упаковку, а також проводити навчання споживачів. Аналіз медичних
помилок 2001 року за даними анонімної бази
даних: так, із 105.603 помилок 3.2% випадків
(3.361) виникли у дітей. Більшість помилок були
виправлені до виникнення ушкоджень, але 190
випадків визвали ураження і два закінчились
смертями.
Також FDA проаналізувало доповіді смертельних випадків-помилок з 1993 по 1998 і
з’ясувало, що найбільш типовими були: введення неправильної дози (41%), призначення
невірної дози (16%) та застосування невірного
шляху введення (16%). Це виникало завдяки
невідповідних знань (44%) та помилок при взаємодії (16%), практично половина фатальних
випадків виникала у людей більше 60 років при
поліпрагмазії. Діти виявилися найбільш уразливими, тому потребують коректних розрахунків.
– залучення клінічних фармацевтів. Медичні
працівники можуть знизити ризик медичних помилок завдяки технологіям, поліпшення процесу
визначення, зведення до мінімуму помилок, які
можуть призвести до шкоди та створення культури безпечності. Наприклад, фармацевтам пропонується допомагати хірургам при визначенні
раціонального медикаментозного лікування:
клінічний фармацевт оброблює та рецензує інформацію, а лікар приймає рішення. Після трьох
місяців впровадження такої практики, кількість
помилок при призначеннях зменшилась на 87%,
і це пілотне дослідження запроваджене як постійна належна практика.
– Комп’ютеризована система призначень
(Computerized Physician Order Entry (CPOE):
огляд 1500 лікарень в 2001 виявив тільки 3% залучених до цієї системи, але число їх росте. Особливу користь від цього впровадження визнають
дитячі госпіталі [35].
Фахівці Американської асоціації лікарняних
установ разом з Інститутом безпечної лікарської
практики надіслали в медичні заклади нові рекомендації, що мають на меті захистити пацієнтів
від помилок лікарів, що пов’язані з неправильним призначенням чи введенням ЛЗ. Так, керівництво клініки, де трапилась страшна безглузда
помилка з летальним випадком, вирішило: за
введенням інфузійних розчинів із флаконів повинні наглядати, як правило, два медичних фахівця. А спеціалісти з Бірмінгема (Великобританія)
розробили та впровадили комп’ютерну програму, яка знаходить помилки в рецептах лікарів.
Комп’ютер видає до 700 застережень щодо застосувань того чи іншого ЛЗ при порівнянні з даними про пацієнта, попереджує про можливість
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помилок та ускладнень, при цьому відомо, що в
написаних від руки рецептах можна знайти до
5% помилок: повідомлено про 58 знахідок [24].
Попередженню помилок повинне сприяти поліпшення спостереження за конкретним хворим,
визначення недоліків та вживання заходів по покращенню стану системи, створення бази даних
по оцінці ризику та забезпечення якості, намагання зробити навколишнє середовище пацієнта
безпечним, отримання медичних та юридичних
порад щодо рецензованих випадків [36].
Відомо, що причинами обмеженого надходження інформації про ПД ЛЗ є невміння розпізнавати симптоми ПД ЛЗ, відсутність або обмеженість знань про особливості ПД ЛЗ, недоліки
у роботі регуляторних органів. Справедливим
вважається, що ефективність діяльності навколо цього питання є доволі незначним, а дієвість
листів-застережень або порад консультантів-експертів недостатньо відомим. Отже, ситуація з
повідомленнями про ПД ЛЗ, що склалася на теперішній час в Україні, вимагає удосконалення
заходів як в напрямку підвищення кваліфікації
стосовно питань безпеки ЛЗ, так і покращення
інформування лікарів, керівників лікувальнопрофілактичних установ [37].
Стратегія по зменшенню медичних помилок
включає [38]:
– визнання системного підходу щодо зменшення медичних помилок
– впровадження стандартних процедур для
доз, строку дії ЛЗ для кожного підрозділу
– стандартизоване написання рецептів та
призначень (від руки)
– застосування СРОЕ
– використання комп’ютерних технологій
– застосування уніфікованих доз
– централізоване приготування ін’єкційних
розчинів
– використання спеціальних процедур та написаних протоколів для призначення ліків високого ризику

– наявність кваліфікованої фармацевтичної
допомоги та забезпечення
– залучення клінічного фармацевта до ранкових нарад та обговорення хворих
– надходження та розповсюдження наявної
інформації для пацієнтів
– підвищення знань пацієнтів щодо їх лікування
– автоматизована система введення ліків
– заохочення щодо «культури безпечності»
призначення ЛЗ
Фахівці, що займаються питаннями медичного права, вважають, що притягнення до кримінальної відповідальності лікарів у разі помилкових дій не змінить ситуацію на краще.
Підвищення безпеки медичної допомоги можливе шляхом зміни культури професійної діяльності, що ставить на перше місце інтереси пацієнта,
при цьому неоціненне значення мають реєстрація та відкрите обговорення помилок з метою
виявлення та усунення їх причин (а не людей,
які вчинили помилки). Подібна схема вже існує
в Україні у вигляді фармаконагляду, і цей досвід
буде перенесений на інші сфери практичної медицини .
Таким чином, ятрогенні хвороби як захворювання, що виникають внаслідок медикаментозного лікування на теперішній час визнаються
небезпекою для здоров’я глобального масштабу
і включають як помилки у призначенні чи застосуванні ЛЗ, нещасні випадки, неналежне застосування діагностичних терапевтичних чинників,
так і шкідливі ефекти, пов’язані з властивостями
ліків, хірургічним втручанням та іншими процедурами. Помилки при застосуванні ЛЗ повинні
стати предметом серйозної занепокоєності усіх
медичних працівників, а також фармацевтичної
спільноти, а метою моніторингу застосування
ЛЗ є зменшення впливу «людського фактору»,
позбавлення системних помилок та зниження
ризику шкоди від ЛЗ для покращення якості лікування.
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ДИНАМИКА ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
По содержанию фторидов в природных водах Харьковскую область относят к ІІІ геохимическому региону, где содержание фтора является условно нормальным (0,6-1,2 мг/л). Частота и тяжесть поражения флюорозом зависит от
концентрации фтора, индивидуальных особенностей организма (индивидуальной чувствительности, функционального состояния почек, ЦНС, паращитовидных желез и т. д.), возраста, климата, содержания в воде кальция.
Ключевые слова: флюороз зубов, концентрация фторид-иона, кариесрезистентность, дефторирование.
За вмістом фторидів у природних водах Харківську область відносять до III геохімічного регіону, де вміст фтору є
відносно нормальним (0,6-1,2 мг/л). Частота й вираженість флюорозу залежить від концентрації фтору, індивідуальних
особливостей організму (індивідуальної чутливості, функціонального стану нирок, ЦНС, паращитоподібних залоз і т.
д.), віку, клімату, вмісту у воді кальцію.
Ключові слова: флюороз зубів, концентрація фторид-йона, карієсрезистентність, дефторування.
According to the content of fluorides in natural waters Kharkiv region belongs to the III geochemical region, where the
concentration of fluoride is considered to be normal (0,6-1,2 mg/l). The frequency and seriousness of dental fluorosis
depend on the concentration of fluoride, individual features of the organism (individual sensitivity, kidney function, CNS,
parathyroid glands and so on), age, climate, the content of calcium in the water.
Key words: dental fluorosis, fluoride concentration, caries resistance, defluorination.

В настоящее время более 260 млн. человек во
всем мире употребляет питьевую воду с концентрацией фторидов, более чем 1 мг/дм³ [7, с. 12].
При оценке здоровья населения наряду с
антропогенными факторами большое значение
имеет влияние природных факторов окружающей среды [4, с. 12].
Главным источником фтора (фтористых соединений) для человека является питьевая вода,
т. е. концентрация фторид-иона в питьевой воде
представляется фактором, определяющим уровень поступления фтора в организм. Кроме воды
фтор поступает в организм человека с пищей.
Пищевые продукты имеют меньшее значение
в обеспечении потребности человека во фторе
по сравнению с водой – с пищей в организм поступает фтора в 4-6 раз меньше, чем с питьевой
водой, содержащей оптимальное его количество,
что объясняет большое гигиеническое значение
содержание фтора в питьевой воде [4, с. 18].
Актуальность: впервые дана гигиеническая
оценка природных вод Чугуевского района в отношении эндемического флюороза.
Цель работы: изучение распространенности
флюороза среди школьников Чугуевского района Харьковской области и концентрации иони-

зированного фтора в источниках водоснабжения
данного региона.
Задачи: на основании санитарно-эпидемологической документации оценить уровень содержания фторидов в источниках с. Мосьпаново, а
также п.г.т. Эсхар и Чкаловское Чугуевского района Харьковской обл.; определить форму и уровень распространенности флюороза у школьников данного региона; основываясь на полученных
данных рассчитать индекс флюороза зубов.
Материалы и методы. Чугуевский район
расположен в центральной части Харьковской
области, в долине реки Северский Донец. Климат умеренно-континентальный, засушливый;
рельеф равнинный, пересеченный оврагами и
балками. Основан район в 1923 году.
Питьевые воды жесткие, содержат значительное количество железа. В некоторых н. п.
наблюдается высокая концентрация нитратов
(Коробочкино) и сульфатов (Старая Гнилица). Опреснение воды (паводки ранней весной)
может незначительно снижать концентрацию
микро-и макроэлементов, в т. ч. фтора; влияет на
величину рН. Тригалометаны встречаются очень
редко, но все же они наблюдаются, будучи опасными канцерогенами.
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Количественное определение фтора в воде
проводили фотометрическим методом. Концентрацию F– определяли по графику, учитывая оптическую плотность, показатели фотоэлектрокалориметра КФК-3.
На карте представлены объекты исследований (рис. 1). Забор воды проводили в общеобразовательных школах с. Мосьпаново и п.г.т.
Чкаловское и Эсхар. Тяжесть поражения определяли, используя классификацию В. К. Патрикеева и ВОЗ. Кроме флюороза зубов диагностировали кариес.

Результаты обследования школьников представлены в таблице 2.
Таблица 2
Распространенность флюороза зубов у детей
Населенный
пункт
Чкаловское
Эсхар
Мосьпаново

Легкая
Средняя
Тяжелая

Характеристика исследований
В процессе работы ознакомились с различными нормированиями содержания фторидов
в воде. Таким образом: ГОСТ 2874-82 – 1,2 мг/
дм³, ДержСанПиН –, экологическая норма – 0,9
мг/дм³. Заболевания флюорозом связаны преимущественно с местным водоснабжением из
подземных водоисточников (колодцы, ключи,
родники). Вода в с. Мосьпаново содержала в количестве 1,9-2,0 мг/дм³ (табл. 1).
Таблица 1
Содержание фторидов по источникам
ООШ І-ІІІ ст.

Место забора

Конц. F–, мг/
дм³

кран п/блока

0,96

Чкаловская

питьевой
фонтанчик

0,96

Эсхаровская

кран п/блока

1,36

Мосьпановская

кран п/блока

2,2

Кариес

Флюороз

388
312
94

107
33
12

125
174
90

В данном случае, поступление фтора в организм
в период развития зубов способствует развитию кариесрезистентности. Среди школьников с. Мосьпаново наблюдали тяжелые (деструктивные) формы
флюороза, причем как постоянных, так и молочных
зубов. Цвет эмали менялся, начиная с опалово-белого и кончая темно-коричневым (рис. 2); консистенция, как у сыра (эрозивные формы). Степень поражения: легкая, средняя и тяжелая (табл. 3).
Таблица 3
Клинические проявления флюороза
Степень

Рис. 1. Объекты исследований

Осмотрено

Форма
Штриховая
Пятнистая
Меловиднокрапчатая
Деструктивная

Населенный пункт
ЧкаловМосьЭсхар
ское
паново
86

44

10

35

121

26

4

9

54

При проживании в эндемически неблагоприятных районах необходимо рассчитывать
суточную дозу определенного микроэлемента.
Потребность во фторе организма составляет для
взрослых 0,03 мг/кг, а для детей 0,1-0,15 мг/кг
веса. Формулы для расчета следующие:
СД=0,03 х mтела

СД=0,1 х mтела

Для младенцев суточное потребление фтора
определено в пределах 0,05 мг/кг [4 с. 18], согласно нормам энергетических потребностей
в питательных веществах в Великобритании
(HMSO, 1991). На основе полученных данных
были построены диаграммы (рис. 3–4).
Самый эффективный способ профилактики
флюороза – проведение мер по снижению концентрации фтора в питьевой воде до нормы – не
более 1,0 p.p.m. В ряде стран это достигается
путем дефторирования питьевой воды (Саудовская Аравия, Эмираты и др.). Дефторирование –
дорогостоящий и трудоемкий технологический
процесс. Кроме того, в дефторированную воду
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но, или смешивание питьевой воды,
содержащей высокую концентрацию
Чкаловское
Эсхар
фтора, с источником воды, свободной
от фтора [3, с. 22].
Дефторирующую установку использует Чугуевский завод минеральных вод
«Себек», снижая концентрацию фторидов от 1,4 до 0,6 мг/дм³.
Подземные воды дефторируют,
Мосьпаново
если необходимо их реагентное умягчение, при этом воду отфильтровывают через фторселективные сорбенты.
В процессе происходит реакция обмена фтора и ионов сорбента. Дефторирование более эффективно в обработке
подземных вод, которые в других видах обработки обычно не нуждаются, к
примеру, для опреснения [2 с.102].
Здоровые в отношении флюороза
Флюороз
Средней тяжести
Для оценки эффективности оздоЛегкая форма
Тяжелый
ровительных мероприятий по сниРис. 2. Динамика флюороза среди школьников
жению заболеваемости флюорозом
Чугуевского района
используется показатель индекс флюороза зубов (ИФЗ). Его рассчитывают
с учетом% пораженности флюорозом разной
Крапчатость (%)
степени по формуле: ИФЗ = (П1 + 2П2 + 4П3 +
120
6П4):100, где П1, П2, П3, П4 –% пораженности
96
100
флюорозом разной степени [6 с. 56].
80
56
По данным обследования школьников полу60
32
чены следующие индексы: Чкаловское – 0,44,
40
20
Эсхар – 1,04, Мосьпаново – 2,98 (рис. 5).
1%
9%

39%

68%

44%

32%

56%

22%

14%
3%

58%

96%

4%

28%

10%

0

0,96

Чкаловское

1,36

Эсхар

2,2

Мосьпаново

F p.p.m.

Рис. 3. Распространенность эндемической
крапчатости зубов при различном
содержании фтора в питьевой воде

Рис. 4. Соотношение интенсивности
кариеса и флюороза
необходимо добавлять жизненно важные минеральные элементы, так как в процессе удаления
фтора из воды исчезают все соли. Наиболее рациональным методом профилактики является замена источника водоснабжения, где это возмож-

Рис. 5. Индекс флюороза
по населенным пунктам
Выводы:
1. Гидрогеохимическая характеристика природных вод с. Мосьпаново является ведущим
фактором в развитии тяжелых деструктивных
форм флюороза временных и постоянных зубов
(ИФЗ – 2,98);
2. Среди учащихся Эсхаровской ООШ І-ІІІ
ст. заболеваемость флюорозом составила 56%
(при концентрации фторидов 1,36 мг/дм³), доминируют умеренная и легкая формы. Наблюдается выраженная кариесрезистентность;
3. Степень поражения флюорозом зависит от
индивидуальной чувствительности организма,
наличия сопутствующих заболеваний, главным
образом ЖКТ, и не подчиняется общепринятым
математическим расчетам.
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Роль і місце опитувальників у первинній діагностиці
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
У статті досліджується роль і місце опитувальників у первинній діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної
хвороби.
Ключові слова: опитувальник, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, шкала оцінки симптомів.
В статье исследуется роль и место опросников в первичной диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни.
Ключевые слова: опросник, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, шкала оценки симптомов.
This paper examines the role and place of questionnaires in primary diagnosis of gastroesophageal reflux
disease.
Key words: questionnaire, gastroesophageal reflux disease, symptoms rating scale.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
(ГЕРХ) – одна з найпоширеніших патологій
травної системи, яка має схильність до розвитку
численних ускладнень. Саме наявність ускладнень, а також часто нетиповий клінічний перебіг
роблять гастроезофагеальну рефлюксну хворобу
однією з найактуальніших проблем сучасної гастроентерології. Постійне зростання захворюваності вимагає ретельного вивчення механізмів
розвитку ГЕРХ, поліпшення методів ранньої діагностики і розробки ефективних заходів патогенетичного лікування [1, 16, 32].
Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) на даний час є недостатньо
вивченою. Це пов’язано з великою варіабельністю клінічних проявів – від епізодично виникаючої печії до яскравих ознак ускладненого
рефлюкс-езофагіту – що було наочно продемонстровано D. Castell (1985 р.), який запропонував
схему «айсберга» ГЕРХ. У більшості хворих
симптоми бувають слабо вираженими і спорадичними, вони не звертаються до лікарів, а са-

мостійно приймають антацидні препарати або
користуються порадами знайомих – це підводна
частина «айсберга». Середню, надводну, частину айсберга складають хворі рефлюкс-езофагітом з вираженими або постійними симптомами,
але без ускладнень, яким необхідно проводити
регулярне лікування – «амбулаторні» рефлюкси.
Нарешті, вершина айсберга – це хворі, у яких
виникли ускладнення (пептичні виразки, кровотечі, стриктури) – «госпітальні» рефлюкси [19].
Систематичний огляд результатів 15 епідеміологічних досліджень, проведених за єдиною методикою з використанням опитувальника клініки
Мейо, показав, що симптоми ГЕРХ відчувають щодня 4-10% населення, щотижня – 20-30%, щомісяця – 50% і захворюваність неухильно зростає [15].
У більшості хворих симптоми бувають слабко
вираженими і спорадичними, вони не звертаються
до лікарів, а самостійно приймають різноманітні
фармакопрепарати. В той же час, якщо печія проявляється регулярно (більше 2 разів на тиждень),
це наводить на думку про ГЕРХ і вимагає медич-
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ного обстеження. Адже хронічний рефлюкс, який
персистує протягом тривалого часу, веде до хронічного езофагіту, а пізніше до зміни морфологічної будови слизової оболонки нижнього відділу
стравоходу і формування стравоходу Баррета [1].
В Україні проводилися лише поодинокі епідеміологічні дослідження, в яких продемонстровано, що в організованій популяції дорослих
людей, на підставі скарг, поширеність типового
варіанту ГЕРХ становить в середньому 30,0%:
25,1% – у чоловіків, 39,1% – у жінок. Типові
скарги (печію, кисле зригування) щоденно мають 3,3%, раз на тиждень – 17,3%, раз на місяць –
9,4% населення загальної популяції. У той же
час відзначається чітка тенденція до збільшення
захворюваності на ГЕРХ в Україні [1].
Серед осіб, яким було проведено ендоскопічне дослідження верхніх відділів травного тракту,
у 12–16% випадків виявляється езофагіт різного
ступеня виразності. Розвиток стриктур стравоходу відзначене в 7-23%, кровотечі – у 2% випадків
ерозивно-виразкового езофагіту. Серед осіб старше 80 років зі шлунково-кишковими кровотечами
ерозії і виразки стравоходу були їх причиною в
21% випадків, серед пацієнтів відділень інтенсивної терапії, які перенесли операції – у 25% випадків. Стравохід Баррета розвивається в 15-20%
хворих з езофагітом. Аденокарцинома розвивається в 0,5% хворих зі стравоходом Баррета в рік
при низькому ступені дисплазії епітелію, у 6% у
рік – при дисплазії високого ступеня [1].
В дослідженні М.О. Бабака (ДУ «Інститут
терапії імені Л.Т. Малої АМН України», Харків
2009 р.) «Гендерні особливості поширеності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби» встановлено, що середня частота печії в осіб чоловічої статі становить 13,8%, жіночої – 13,5%;
частота печії зростає зі збільшенням віку як
чоловіків, так і жінок. Чоловіки віком 18–44 та
45–59 років частіше страждають від печії, ніж
жінки відповідної вікової групи. Поширеність
позастравохідних проявів ГЕРХ (кардіальна,
пульмонологічна, оториноларингологічна форми) вірогідно не відрізняється серед респондентів чоловічої та жіночої статі. Частота деяких
типових та атипових проявів ГЕРХ пов’язана зі
статтю респондента: на печію переважно страждають особи чоловічої статі, а на перебої в роботі серця не кардіального ґенезу – жінки [1].
Вивченню епідеміології ГЕРХ приділяється
велика увага в Росії. Перше багатоцентрове міжнародне дослідження в рамках програми ВООЗ
MONICA (Моніторинг захворюваності і смертності від серцево-судинних захворювань і рівнів
їхніх факторів ризику), проведено в 2000 році.
Результати дослідження показали, що в Ново-

сибірську печію відчувають 61,7% чоловіків і
63,6% жінок (з них 10,3% часто, 15,1% – постійно), 46% жителів Санкт-Петербурга, 46% жителів Красноярська, 37% – ешканців мреспубліки
Тува. У цілому, поширеність ГЕРХ у Росії серед
дорослого населення складає 40-60%, причому в
45–80% осіб з ГЕРХ виявляється езофагіт [10].
У багатоцентровому дослідженні МЕГРЕ
(Епідеміологія ГЕРХ у Росії), проведеному у
2011 році, показано, що поширеність ГЕРХ у цій
країні становить 13,3%, від печії частіше страждають респонденти жіночої статі (13,9% порівняно з 12,5% чоловіків) [11].
За
даними
російського
дослідження
АРІАДНА (2008 р.), поширеність частої (більше
2 разів на тиждень) печії з віком збільшується,
досягаючи максимуму у групи осіб 50–59 років,
і надалі залишається на стабільному рівні [11].
За даними Е.С. Ставракі і співавторів, проведеному у 2008 році, при анкетуванні 13612 респондентів з 11 міст Росії виявилося, що печію
відчувають 59,8% опитаних (60,2% чоловіків і
59,4% жінок), причому часто і постійно – 16,5%.
У країнах Західної Європи та США широкі епідеміологічні дослідження показують, що
основний симптом ГЕРХ – печію – постійно (з
різною частотою) відчувають до 40-50% осіб.
Останнім часом число пацієнтів з важкими рефлюкс-езофагітами в країнах Європи та США
збільшилася в 2-3 рази.
У ході великого епідеміологічного дослідження, проведеного в Норвегії 2010 р., що
включало понад 65 000 обстежених, відзначено,
що частота печії у жінок лінійно зростає з віком,
у чоловіків віковий пік частоти печії припадає на
період з 50 до 70 років [38].
У США і країнах Західної Європи поширеність печії, як ключового симптому ГЕРХ, складає близько 20% від загальної кількості населення, в той же час у Китаї – лише 2,5%.
Вочевидь, різниця у наведених даних щодо
поширеності печії у різних країнах пояснюється генетичними особливостями, умовами проживання, особливостями національної кухні,
соціальним статусом обстеженого контингенту,
різними формами та методами проведення дослідження [11].
Проте слід мати на увазі, що вивчення істинної поширеності ГЕРХ в популяції утруднено через відсутність чіткого визначення та «золотого»
діагностичного стандарту.
На думку гастроентерологів, які вивчають
клінічні аспекти ГЕРХ, ідеальна система оцінки
клінічних симптомів, яку можна було б застосовувати в клінічних дослідженнях, повинна мати
наступні характеристики:
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1) мати високу чутливість у хворих на ГЕРХ.
2) оцінювати частоту та вираженість як типових, так і атипових симптомів хвороби,
3) охоплювати всі можливі прояви клінічних
симптомів,
4) бути легко доступною,
5) залишатися зручною щодо практичного та
економічного застосування,
6) бути доступною для застосування самим
пацієнтом,
7) бути зрозумілою для хворого,
8) відрізнятися динамічністю та швидко виявляти зміни в перебігу захворювання на фоні
лікування,
9) бути легкою для перекладу на іноземні
мови, щоб її можна було використовувати в різних країнах [17].
Для об’єктивізації оцінки симптомів ГЕРХ
створені різні опитувальники, багато з яких інформативні і корисні, але досить громіздкі незручні для використання в умовах клініки, застосовуються лише в наукових цілях.
Вченими розроблено 20 шкал для оцінки клінічних симптомів ГЕРХ, причому 12 із них є специфічними саме для ГЕРХ, а 8 шкал застосовуються для оцінки різних гастроентерологічних
захворювань (включаючи ГЕРХ). Із вказаних
20 шкал 8 призначені для епідеміологічних досліджень, 7 – для діагностичних цілей і тільки 5
розроблені для оцінки клінічних симптомів.
Шкала оцінки шлунково-кишкових симптомів (Gastrointestinal Symptom Rating Scale,
GSRS) не є специфічною для ГЕРХ і була спочатку запропонована для оцінки важкості клінічних
симптомів при виразковій хворобі та синдромі
подразненого кишечнику. Вона перекладена на
різні мови і передбачає заповнення всіх граф самим хворим [7].
Шкала оцінки симптомів ГЕРХ (GERD
Symptom Assessment Scale, GSAS) містить 15
пунктів, специфічних для ГЕРХ. Вона оцінює
частоту і вираженість клінічних симптомів та заповнюється самим хворим. Опублікована лише
англійською мовою (американська версія) і може
застосовуватися двічі – до початку лікування і після його завершення. Ця шкала також має суттєві
недоліки, оскільки при її використанні передбачається обов’язкова наявність у хворих печії. Вона
не включає в себе оцінку атипових проявів ГЕРХ
та клінічних симптомів у нічний час, не пройшла
перевірку у великих клінічних дослідженнях [7].
Шкала суб’єктивних симптомів виразкового езофагіту (Ulcer Oesophagitis Subjective
Symptoms Scale, UESS) призначена для кількісної
оцінки симптомів у хворих на рефлюкс-езофагіт
і виразкову хворобу. Опитувальник включає 10

пунктів, що виражають 4 групи симптомів: біль
в животі, печія, відрижка кислим, кишкові розлади та порушення сну. Шкала застосовується при
первинному зверненні та через 4 тижні після початку лікування, її графи заповнюються самим
хворим. Доступна тільки версія шведською мовою. Недоліком є те, що шкала не є специфічною
для ГЕРХ і не розрахована на щоденне використання. Це не дозволяє швидко оцінити динаміку
клінічних симптомів [7].
Шкала ГЕРХ (GERD Score), розроблена спеціально для хворих ГЕРХ, містить 6 питань, що
стосуються частоти та вираженості типових проявів хвороби, але не включає питання, що дозволяють виявити атипові симптоми. Ця шкала використовується для порівняльної оцінки вихідної
частоти та вираженості клінічних симптомів та
їх динаміки через 6 місяців лікування. Сьогодні
вона опублікована лише англійською мовою (американська версія). Дана шкала має ряд недоліків,
зокрема, вона не передбачена для оцінки ефективності коротких курсів терапії і, крім того, при
її заповненні потрібна стороння допомога.
Індекс
гастроезофагеальної
активності
(Gastroesophageal Activity Index, GRACI). Ця
шкала розроблена для оцінки клінічних симптомів, специфічних для ГЕРХ. Використовується
до початку лікування та далі повторно з інтервалом у 3 місяці. Вона складається з 12 пунктів,
які заповнюються спільно хворим та медичною
сестрою, і 5 пунктів, які щодня протягом 1 тижня заповнює сам хворий. Шкала опублікована
англійською мовою (американська версія). За її
допомогою оцінюються результати лікування
хворих, але вона не пройшла необхідного тестування в клінічних умовах [25].
Однією з найновіших розробок для діагностики та оцінки ефективності лікування хворих
ГЕРХ є анкета-опитувальник GerdQ. В основу
даної методики увійшли питання раніше розроблених і широко застосовуваних у галузі гастроентерології опитувальників, зокрема Reflux
Disease Questionnaire (RDQ), Gastrointestinal
Symptom Rating Scale (GSRS), Gastrooesophageal
reflux disease Impact Scale (GIS).
Gerd-Q – міжнародний опитувальник, який
складається всього з 6 запитань і самостійно
заповнюється пацієнтом. Опитувальник був
створений на основі 3 інших статистично обґрунтованих опитувальників, ефективність яких
аналізувалася в дослідженні DIAMOND: Reflux
Disease Questionnaire (RDQ); Gastrointestinal
Symptoms Rating Scale (GSRS); Gasto-oesophageal
reflux disease Impact Scale (GIS).
Інформація, що формує суть анкети, була зібрана на підставі результатів великого міжна-
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родного дослідження «Даймонд», в яке включили пацієнтів, що вперше звернулися до лікаря з
симптомами захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Результати анкетування
порівнювалися з даними об’єктивних діагностичних досліджень (ФЕГДС, беззондовий 48-годинний рН-моніторинг з капсулою Bravo, проведення
тесту з інгібіторами протонної помпи і т. д.).
У дослідженні, проведеному в Німеччині,
Швеції, Канаді, Данії, Норвегії і Великобританії,
брали участь 73 сімейних лікаря та 22 гастроентеролога. Всього в дослідженні брали участь 308
пацієнтів (143 чоловіків і 165 жінок), середній
вік яких склав 47 років. Діагноз ГЕРХ ставився,
якщо у пацієнтів спостерігалась хоча б одна з наступних діагностичних ознак захворювання: зниження рН стравоходу <4 більше 5% усього часу
рН-моніторування; позитивний індекс симптому
(більше 95% збігів скарг з ГЕРХ); ендоскопічні
зміни слизової оболонки стравоходу, відповідні
Лос-анджелеської класифікації (AD); позитивний
тест з ІПП. За результатами ЕГДС у 38% з них виявлено ознаки ГЕРХ, у 39% – грижі стравохідного отвору діафрагми, у 5 і 4% хворих – виразки
шлунка та ДПК відповідно, при цьому 23% з усіх
обстежуваних були Н. pylori-позитивними. Пацієнти самостійно заповнювали раніше згадані анкети – RDQ, GSRS і GIS [36].
На підставі відгуків самих обстежуваних в
якості клінічного критерію формування опитувальника GerdQ була вибрана частота вираженості симптомів ГЕРХ, яка оцінювалася за чотирма
пунктами (відсутність симптомів, виникнення їх
1 день в тиждень, 2-3 дні і 4-7 днів на тиждень).
Критерій був запозичений з RDQ-шкали і відповідав Монреальському визначенню ГЕРХ.
В результаті тестування пацієнти обирали з
усіх перерахованих вище опитувальників пункти,
які найбільш точно відображали характер їхніх
скарг. На їх підставі формувалась нова анкетаопитувальник Gerd-Q. У результаті був створений варіант, що включав шість показників:печія і
регургітація – свідчать на користь діагнозу ГЕРХ
(характеристики ГЕРХ за Монреальським визначенням), нудота та епігастральний біль – прояви,
що ставлять діагноз ГЕРХ під сумнів, порушення
сну і прийом додаткових ліків [36].
Кожен із 6 пунктів сформованої шкали оцінюється від 0 до 3 балів, при цьому для симптомів, характерних для ГЕРХ: 0 – це відсутність

симптому, 3 – виникнення 4-7 разів на тиждень,
і, навпаки, для проявів нехарактерних для ГЕРХ:
3 – повна відсутність симптомів, 0 – поява протягом 4-7 днів на тиждень. Максимально можлива
сума балів за шкалою Gerd-Q становить 18.
Додатковою важливою характеристикою
опитувальника є можливість визначити вплив
симптомів захворювання на якість життя пацієнтів, що може допомогти при виборі тактики
лікування. Пацієнти з сумарними оцінками від 3
і більше (з 6 можливих) на питання, що стосуються порушення сну і вимушеного додаткового
прийому лікарських препаратів у зв’язку з виникненням інших симптомів ГЕРХ, відзначали
негативний вплив хвороби на загальне самопочуття, і в цілому по опитувальнику у них фіксувалися найбільші значення даної шкали. Крім
цього при аналізі отриманих даних спостерігалася пряма кореляція між частотою виникнення
симптому печії і загальним балом шкали [36, 37].
Опитувальник GERD-Q може використовуватись для діагностики ГЕРХ і дозволяє оцінити
вплив захворювання на якість життя хворого, також відображає ефективність проведеної терапії.
Опитувальник Gerd-Q заповнюється пацієнтом та інтерпретується фахівцем протягом
декількох хвилин. За своєю репрезентативністю та чутливістю збігається з консультацією
лікаря-спеціаліста, яка зазвичай займає близько
20–30 хвилин. Однак, безумовно, опитувальник
НЕ нівелює роботу лікаря-гастроентеролога, а
лише допомагає йому виявити тих пацієнтів, які
або проводять самостійну терапію, або зовсім не
звертають увагу на наявні симптоми, аналізувати хворобу в динаміці, оцінюючи ефективність
того чи іншого лікування [36, 37].
Даний опитувальник необхідно активно впроваджувати в роботу фахівців первинної ланки
охорони здоров’я. Він дозволить швидко отримати дані про симптоми хвороби і визначити необхідність призначення подальшої терапії [36, 37].
Таким чином, опитувальник Gerd-Q слід
використовувати як точний інструмент для діагностики ГЕРХ, особливо на етапі первинного
звернення хворого до лікаря загальної практики – сімейної медицини. Його застосування
допоможе не тільки у постановці діагнозу, але
і дозволить визначати вплив хвороби на якість
життя пацієнтів та визначити ефективність проведеної терапії.
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Профилактика сердечно-сосудистых осложнений
у больных с хронической болезнью почек
в практике семейного врача
На базе КУ ЦПМСП № 6 и нефрологического отделения ГМКБ №4 ДОС г. Днепропетровска было проведено
обследование 60 больных с ХБП I (33,3%), II (33,3%), III (33,3%) стадии и оценка прогноза ХБП по уровню СКФ,
категории альбуминурии (KDIGO 2012) и уровню артериального давления с целью оценки кардиоваскулярного риска и составления плана первичной и вторичной профилактики пациентам. При лечении основного заболевания у
больных наблюдалось снижение альбуминурии, снижение цифр АД и стабилизация цифр СКФ, что способствовало
рационализации программ профилактики.
Ключевые слова: скорость клубочковой фильтрации, хроническая болезнь почек, первичная, вторичная
профилактика, сердечно-сосудистые осложнения.
На базі КЗ ЦПМСД № 6 та нефрологічного відділення МБКЛ № м. Дніпропетровськ було проведено обстеження 60
хворих з ХБП I (33,3%), II (33,3%), III (33,3%) стадіі та оцінка прогнозу ХЗП по рівню ШКФ, категорії альбумінурії (KDIGO
2012) та рівню артеріального тиску з цілью оцінки кардіоваскулярного ризику та складання плану первинної на вторинної профілактики пацієнтам. При лікуванні основного захворювання у хворих спостерігалось зниження альбумінурії,
зниження цифр АТ та стабілізація цифр ШКФ, що сприяло раціоналізації програм профілактики.
Ключові слова: швидкість клубочкової фільтрації, хронічна хвороба нирок, первинна та вторинна профілактика,
серцево-судинні ускладнення.
Based in CMFSH №6 and neurologic section of CMCH №4 of Dnepropetrovsk, a checkup of 60 patients with CKD of
stages I (33,3%), II (33,3%), III (33,3%) has been conducted along with an estimate prognosis of CKD based on the level
of GFR, category of albuminuria (KDIGO 2012) and the level of blood pressure in order to appraise cardiovascular risk and
prepare a plan of primary and secondary prophylaxis for the patients. Over the course of the treatment of the main disease,
a decrease of albuminuria, blood pressure and the stabilization of GFR level of the patients, which helped rationalize the
prophylaxis programmes.
Key words: glomerular filtration rate, chronic kidney disease, primary and secondary prophylaxis, cardiovascular failure.
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Хроническая болезнь почек (ХБП) – повреждение почек ≥ 3 месяцев, которое обнаружено по
структурным или функциональным нарушениям
со снижением СКФ или без него и проявление 1 и
более признаков: нарушение в анализах мочи или
крови, нарушение, выявленное визуализационно.
Или СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 на протяжении ≥ 3
месяцев с признаками повреждения почек или без
них (2-й съезд нефрологов Украины, 2005).
В многочисленных исследованиях четко доказано, что почечная дисфункция – независимый
предиктор кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. Именно сердечно-сосудистые
события (а не прогрессирующее снижение
функции почек и нарушение обмена жидкостей
и электролитов) являются ведущей причиной
смерти больных с ХБП [2]. Многие из больных
с хронической почечной недостаточностью не
доживают до терминальной стадии и появления потребности в диализе или трансплантации почки, погибая преждевременно именно от
кардиоваскулярных событий, наиболее грозными
из которых являются инфаркт и инсульт. Уровень
кардиоваскулярной летальности у лиц с ХБП в
5–20 раз выше, чем в общей популяции (около
16,5% ежегодно) [3].
Сердечно-сосудистые нарушения (ССН) при
хронической болезни почек (ХБП) на разных стадиях многообразны и выявляются с высокой частотой. Даже небольшая почечная дисфункция вне
зависимости от этиологии значительно увеличивает риск ССН [4]. ХБП вызывает выраженные и
быстро прогрессирующие сосудистые изменения
(эндотелиальная дисфункция, атеросклеротические процессы, гипертрофия, фиброз и ремоделирование среднего слоя артериальной стенки,
тромбоэмболические нарушения), что в 30 лет
сосуды больного соответствуют сосудам здорового человека в 75 лет [5].
Риск смерти и развития сердечно-сосудистых
осложнений при хронической болезни почек особенно высок при снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2. Частота кардиоваскулярных событий при СКФ ≥60
мл/мин/1,73 м2 составляет 5,3%, а при снижении
этого показателя <60 мл/мин/1,73 м2 она достигает 10,1%; частота инсульта составляет 2,8 и
7,5% соответственно; смертность – 8,1 и 23% соответственно; частота всех осложнений (смерть +
сердечно-сосудистые катастрофы) – 13,2 и 30,1%
соответственно [6]. К сожалению, из пациентов с
III стадией ХБП почти четверть (24,3%) погибают
в течение 5 лет (Keith et al., 2004).
В исследовании HOPE, сравнительному анализу подвергли базу данных 980 пациентов с уровнем креатинина в плазме крови, равным 124–200

мкмоль/л, и 8307 пациентов с нормальными значениями этого показателя (менее 124 мкмоль/л).
Оказалось, что суммарная частота возникновения
кардиоваскулярной смерти, инфаркта миокарда и
инсульта была на 47% выше в когорте пациентов с
умеренным нарушением функции почек по сравнению с пациентами без такового (22,2% против
15,1%). При этом в каждом квартиле концентрации креатинина в плазме крови повышение кардиоваскулярного риска носило линейный характер [7].
Маркерами поражения почек являются: артериальное давление (АД) >130/80 мм рт. ст., альбуминурия >0,033 г/л или наличие протеинурии (+),
СКФ <90 мл/мин/1,73 м2, креатинин крови >107
мкмоль/л (у женщин), >115 мкмоль/л (у мужчин)
[1, 5]/
По данным Л.А. Пирога (1995), многоцентровых исследований [7,8,9] посвященных изучению различных аспектов ССН при ХПН, показано, что наиболее частыми осложнениями со
стороны сердечнососудистой системы (ССС) являются: артериальная гипертензия и гипертрофия
левого желудочка (ГЛЖ), ишемическая болезнь
сердца (ИБС) и нарушения сердечного ритма.
В свою очередь они являются факторами неблагоприятного кардиального прогноза, риска развития внезапной смерти и общей летальности.
Артериальная гипертензия является одним из наиболее частых ССН при ХБП. Еще до
развития почечной недостаточности ее частота
у больных с различными поражениями почек
отчетливо превышает таковую в общей популяции, составляя от 34 до 85% [10].
Гипертрофия левого желудочка сердца
(ГЛЖС) представляет одну из серьезных кардиологических проблем у больных с ХБП, что
обусловлено ее важной ролью как в развитии
различных сердечно-сосудистых осложнений,
так и в определении отдаленного прогноза [11].
Частота выявления ГЛЖС при эхокардиографическом обследовании у больных с ХБП отчетливо коррелирует с наличием и выраженностью
ХПН, составляя 17–36% при сохранной функции
почек (в первую очередь, у лиц с АГ), 40–48% –
при легкой и умеренной стадиях ХПН [11, 12].
Нарушения ритма сердца относятся к частым
сердечно-сосудистым осложнениям у больных
ХБП. Заметное увеличение вероятности развития
фибрилляции предсердий у пациентов, страдающих ХБП различных стадий, обосновывается результатами эпидемиологических исследований.
Так, проспективное обсервационное когортное
исследование Niigata [13], включившее 235 518
жителей Японии, принявших участие в скрининговой программе, для оценки состояния их
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здоровья, продемонстрировало, что в течение в
среднем 5,9±2,4 года наблюдения у 2947 (1,3%)
из них развилась фибрилляция предсердий, одними из наиболее мощных детерминант которой
оказалась исходная величина креатининемии и
расчетной СКФ.
T. Horio et al. (2010) [14] оценили вклад ХБП,
определенной как сниженная (< 60 мл/мин/
1,73м2) СКФ и/или протеинурия (1+ и более по
качественному тесту), в формирование предрасположенности к фибрилляции предсердий у 1118
больных артериальной гипертензией (средний
возраст – 63 года), не имевших исходно пароксизмальной фибрилляции предсердий. В течение
периода наблюдения (в среднем 4,5 года) фибрилляция предсердий ежегодно развивалась у 1,1%
обследованных.
План первичной профилактики.
1. Рациональное лечение основного заболевания согласно рекомендации Украинского нефрологического общества (2009 г).
2. Модификация образа жизни [1, 4]
Контроль питания:
– ограничение калия (исключить бананы, виноград, сухофрукты, ананасы, фруктовые соки,
картофель, помидоры, кукурузу, грибы, шоколад);
– ограничение фосфатов (при уровне фосфора
>1,5 ммоль/л) – ограничить/исключить молоко и
кисломолочные продукты, сыр, мороженое, шоколад, пиво, колу, субпродукты, бобовые, орехи,
цельнозерновые продукты, крупы;
– достаточное потребление углеводов и
полиненасыщенных жиров за счет сахара, варенья, мармелада (энергетическая ценность пищевого рациона должна составлять 30—35 ккал/кг/
сут), уменьшение насыщенных жиров;
– уменьшение потребления белка до
0,8 г/кг/сут у взрослых с СКФ <30 мл/мин/1,73м2.
Больным ХБП с высоким риском прогрессирования избегать значительного потребления белка
(>1,3 г/кг/сут);
– при отсутствии противопоказаний снизить
потребление соли у взрослых <2 г натрия в сутки
(в перерасчете на натрия хлорид –5 г/сут);
– достижение нормальной массы тела
(ИМТ 20–25 в зависимости от этнической принадлежности).
Активный образ жизни [1, 4].
Физическая активность: взрослым следует
заниматься не менее 20 минут в день при умеренной интенсивности или 15 минут в день при
энергичной интенсивности.
Отказ от курения (снижение относительного
риска на 50%).
Сокращение или прекращение потребления
алкоголя при злоупотреблении.

3. Регулярный контроль АД [1, 4].
Рекомендуется назначение лечения в соответствии с группой риска, включая как изменение
образа жизни, так и фармакологическую терапию
(при установленном диагнозе).
Целевыми уровнями АД у больных являются:
< 130/80 мм.рт.ст.
Принимая во внимание уровень протеинурии:
– с протеинурией ≤1г/сут – ≤ 130/ 85 мм.рт.ст.
– с протеинурией > 1г/сут – ≤125/ 75 мм.рт.ст [1].
Скрининг для выявления ИБС, ГЛЖ и нарушений сердечного ритма у пациентов в
учреждениях первичной медицинской помощи
(пульс + ЭКГ-контроль) при проведении диспансеризации [1].
План вторичной профилактики.
1. Антигипертензивная терапия [1, 4, 5]
Препаратами выбора являются иАПФ, БРА
(оказывают так же нефропротективное, антишемическое воздействие). При отсутствии
эффективности монокомпонентной терапии
возможны комбинации с диуретиками, блокаторами Са-каналов, β-блокаторами (по показаниям).
2. Антиагрегантная терапия [5]
Назначение низких доз аспирина (клопидогреля, тиклопедина) – 75 мг/сут рекомендовано у больных с установленной ИБС, наличием ишемического инсульта в анамнезе
или с кардиоваскулярным риском >10% в течении 10 лет.
3. Антикоагулянтная терапия [5]
Терапия скорректированной дозой варфарина
(целевое значение МНО 2,0–3,0) рекомендуется для пациентов с неклапанной фибрилляцией
предсердий, которые хорошо переносят варфарин и имеют высокий кардиоваскулярный риск.
Возможно назначение прямых пероральных антикоагулянтов, однако следует учитывать, что
из-за особенностей их выведения организмом,
у больных с умеренным нарушением СКФ применяются сниженные дозы, а со значительным –
противопоказаны.
4. Гиполипидемическая терапия [5, 15]
Взрослым с ХБП может быть предложено лечение статинами при одном или более из
следующих состояний: известная ишемическая
болезнь (инфаркт миокарда или коронарная
реваскуляризация); сахарный диабет; ранее
перенесенный ишемический инсульт; ожидаемая 10летняя вероятность коронарной смерти
или нефатального инфаркта миокарда > 10%.
Целевое значение: липопротеины низкой плотности <2,6 ммоль/л.
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