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ОЦІНКА ЗМІН АКТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ 
ЗА УМОВ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ ТА ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОХІДНИХ ТІАЗОЛІДИНУ

Досліджено активність регуляторних систем на основі аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР) щу-
рів за умов гіпобаричної гіпоксії на фоні застосування похідного тіазолідину – речовини Les-589 (калійна сіль 
3-(5-фенілпропеніліденроданін-3-іл)-пропанової кислоти). Гіпобаричну гіпоксію моделювали у барокамері впродовж 
1 год за умов, ідентичних висоті 6000 м над рівнем моря, через 45 хв після введення Les-589 у дозі 100 мг/кг. Через  
90 хв після гіпоксичної експозиції спостерігали зниження активності всіх ланок регуляторних систем відносно вихідно-
го рівня в усіх тварин, судячи зі зменшення спектральних, статистичних показників ВСР. Ці зміни були менше виражені 
у щурів, яким попередньо вводили Les-589. Через добу після гіпоксії спостерігали часткове відновлення показників на 
фоні підвищення ЧСС. У цей термін постгіпоксичного періоду у тварин з попереднім введенням Les-589 зафіксовано 
відновлення і навіть перевищення вихідних параметрів на фоні зниження ЧСС. Отже, введення Les-589 за умов гіпоба-
ричної гіпоксії оптимізує стан всіх ланок регуляторних систем. Через добу постгіпоксичного періоду це виявляється, у 
помірній активації парасимпатичної, симпатичної, гуморально-метаболічної ланок регуляторних впливів, що вказує на 
підтримання балансу енергомобілізуючих і відновних процесів. 

Ключові слова: гіпоксія, варіабельність серцевого ритму, щурі, похідні тіазолідину.

Исследована активность регуляторных систем на основе анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) крыс 
в условиях гипобарической гипоксии на фоне применения производного тиазолидину – вещества Les-589 (калий-
ная соль 3 (5-фенилпропенилиденроданин-3-ил) -пропановой кислоты). Гипобаричную гипоксию моделировали в 
барокамере в течение 1 ч в условиях, идентичных высоте 6000 м над уровнем моря, через 45 мин после введения 
Les-589 в дозе 100 мг / кг. Через 90 мин после гипоксической экспозиции наблюдали снижение активности всех 
звеньев регуляторных систем относительно исходного уровня у всех животных, судя по уменьшению спектральных, 
статистических показателей ВСР. Эти изменения были менее выражены у крыс, которым предварительно вводи-
ли Les-589. Через сутки после гипоксии наблюдали частичное восстановление показателей на фоне повышения 
ЧСС. В этот срок постгипоксическая периода у животных с предварительным введением Les-589 зафиксировано 
восстановление и даже превышения выходных параметров на фоне снижения ЧСС. Следовательно, введение Les-
589 в условиях гипобарической гипоксии оптимизирует состояние всех звеньев регуляторных систем. Через сутки 
постгипоксического периода это проявляется, в умеренной активации парасимпатической, симпатической, гумо-
рального-метаболической звеньев регуляторных воздействий, указывает на поддержание баланса енергомобили-
зующих и восстановительных процессов.

Ключевые слова: гипоксия, вариабельность сердечного ритма, крысы, производные тиазолидина.

The activity of regulatory systems based on the analysis of rats’ heart rate variability (HRV) under the hypobaric hypox-
ia on the background of thiazolidinone derivative – substance Les-589 (potassium salt of 3-[5-(3-phenylallylidene)rhod-
anin-3-yl]-propionic) was investigated. The hypobaric hypoxia was modeled in a pressure chamber for 1 h, under conditions 
identical to an altitude of 6000 m above the sea level, in 45 min after insertion of Les-589 at a dose of 100 mg/kg. After 90 
min after the hypoxic exposure decreased activity of all parts of the regulatory systems according to the initial level was 
observed in all animals, which came out from the reduction of spectral, statistical parameters of HRV. These changes were 
less expressed in rats that were previously injected Les-589. After 24 h after the hypoxia partial restoration of indices on 
the background of increased heart rate was observed. On the second day after hypoxiс exposure in animals with previously 
injected Les-589 restoration and even excess of the initial parameters on the background of reduction in heart rate was 
noticed. Thus, the insertion of Les-589 under the conditions of the hypobaric hypoxia optimizes condition of all parts of the 
regulatory system. After 24 h post hypoxic period, it turns out in a moderate activation of the parasympathetic, sympathetic, 
humoral and metabolic links of regulatory effects that point into the maintenance of the balance of energy mobilizing and 
recovery processes.

Key words: hypoxia, heart rate, variability, rats, thiazolidinone derivative.
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Вступ. Проблема пошуку безпечних і висо-
коефективних антигіпоксантів серед природних 
і синтетичних сполук визначаться центральною 
роллю гіпоксичного синдрому у виникненні і 
розвитку патологічних станів різного ґенезу. 
Дія гіпоксії, як і вплив будь-якого іншого екс-
тремального чинника, призводить до розвитку 
специфічних і неспецифічних пристосувально-
компенсаторних реакцій організму на усіх рівнях 
організації, зумовлюючи комплексну перебудову 
метаболічних процесів, змін функціонального 
стану вісцеральних систем [5,8,11]. Це універ-
сально виявляється у зміні активності регулятор-
них систем, функціонування кардіоваскулярної 
системи як однієї з найбільш чутливих до різної 
природи стресорних впливів. Нині одним із ін-
формативних способів оцінки серцево-судинно-
го гомеостазу та гомеостазу автономної нервової 
системи (АНС) вважається метод варіабельності 
серцевого ритму (ВРС), оскільки ритм серця є 
результатним параметром багаторівневої систе-
ми регуляції – від функціонального стану пей-
смекерних клітин синусо-атріального вузла до 
активності автономного і центрального регуля-
торних контурів діяльності серця [1, 4, 9].

Метою нашого дослідження було оцінити 
зміни стану регуляторних систем різних рівнів 
на основі аналізу варіабельності серцевого рит-
му в процесі адаптації до гіпоксії на фоні вве-
дення потенційних антигіпоксантів –похідних 
тіазолідину. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили 
на низько- та середньорезистентних до гіпоксії 
нелінійних щурах-самцях масою 180-220 г з до-
триманням загальних етичних принципів прове-
дення експериментів на тваринах. Поділ тварин 
на групи за їх індивідуальною стійкістю до гіпок-
сії здійснювали за методом В.А. Березовського. 
Гіпобаричну гіпоксію тривалістю 1 год моделю-
вали у барокамері шляхом підняття (зі швидкіс-
тю 180 м/с) щурів на умовну «висоту» 6000 м над 
рівнем моря. За цих умов рО2 становить 75 мм 
рт.ст., що відповідає 9,7% О2 у перерахунку до 
нормального атмосферного тиску. Попередньо, 
за 45 хв до гіпоксичної експозиції, тваринам од-
нієї з дослідних груп внутрішньочеревно вводили 
розчинену у твіні речовину – похідну 4-тіазоліди-
ну – під лабораторним шифром Les-589 (калійна 
сіль 3-(5-фенілпропеніліденроданін-3-іл)пропа-
нової кислоти) у дозі 100 мг/кг. Ця речовина була 
вибрана для вивчення ефектів впливу на функ-
ціональний стан регуляторних систем з-поміж  
17-ти новосинтезованих похідних 4-тіазолідину 
на основі аналізу PASS QSAR системи [12]. Як 
показано у наших попередніх роботах введен-
ня цієї речовини найбільше з-поміж інших про-
довжило час виживання щурів за умов гіпоксії 
11 тис. м до (7,8±1,4) хв vs (3,5±1,2) хв у групі 
порівняння [6]. Похідні 4-тіазолідину були син-
тезовані на кафедрі фармацевтичної, органічної 
і біоорганічної хімії Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицько-
го під керівництвом проф.Лесика Р. Б. [10]. Запис 
ВСР здійснювали неінвазивно, на ненаркотизова-
них щурах, яких поміщали в універсальну каме-

ру з плексигласу, форма якої відповідала будові 
тіла, накривали темною щільною оксамитовою 
тканиною для усунення дії зайвих подразників, 
за допомогою фотоплетизмографічного датчика, 
що кріпився біля основи хвоста тварини [3]. За-
пис тривав 5 хв після певного часу для стабілізації 
показників. Аналіз ВСР проводили згідно методу 
[2]. Параметри ВСР вимірювали до введення ре-
човин і впливу гіпоксії (вихідний рівень, який у 
наших дослідженнях слугував контролем), через 
90 хв та 1 добу після гіпоксичної експозиції. Ана-
ліз ВСР здійснювали з використанням статистич-
ного, спектрального методів та варіаційної пуль-
сометрії. Використовували наступні статистичні 
характеристики: SDNN, мс – стандартне відхи-
лення значень RR-інтервалів; RMSSD, мс – ква-
дратний корінь із суми різниць послідовного ряду 
RR-інтервалів; CV,% – коефіцієнт варіації повно-
го масиву кардіоінтервалів. Аналізували такі па-
раметри варіаційної пульсометрії, як: різниця між 
максимальним і мінімальним значеннями кардіо-
інтервалів (MxDMn); мода (Mo); амплітуда моди 
(AMo); стрес індекс чи індекс напруження регу-
ляторних систем (SI); спектральні показники: TP 
(Total Power), мс² – сумарна потужність спектру 
(0,015 – 3,00) Гц; та наступні спектральні складо-
ві: LF (Low Frequency), мс² – коливання низької 
частоти – (0,015 – 0,25) Гц; MF (Mid Frequency), 
мс² – коливання середньої частоти (0,25–0,75) 
Гц; HF (High Frequency), мс² – високочастотні 
коливання (0,75 – 3,0) Гц; індекс централізації:  
IC = (HF+ MF)/LF), симпато-вагусний коефіцієнт 
(MF/HF). При даному розподілі частотних діа-
пазонів, що є особливістю досліджуваного нами 
спектру ВСР щурів, HF є характеристикою рівня 
активності парасимпатичної ланки регуляції; MF –  
симпатичного модулюючого впливу на кардіовас-
кулярну систему; LF пов’язані із рівнем активнос-
ті вазомоторного центру [7,9]. Як відомо, у людей 
аналіз ВСР проводять з використанням наступних 
спектральних компонентів у частотних діапазо-
нах: VLF (0,04 – 0,015) Гц, LF (0,15 – 0,04) Гц, HF 
(0,4 – 0,15) Гц [1].

Результати дослідження та їх обговореня. 
Через 90 хв після гіпоксичної експозиції встанов-
лено істотне зниження сумарної потужності спек-
тру (на 44,7% щодо вихідного рівня) за рахунок 
коливань в усіх частотних діапазонах (HF, MF, LF) 
(рис.1). Це вказує на зменшення активності всіх 
ланок регуляторних систем. Відмічено також ві-
рогідне зниження рівня часових показників ВСР 
(SDNN, RMSSD, CV), що підтверджує пригні-
чення впливу парасимпатичної нервової системи 
(ПСНС) (рис. 2). Це супроводжується зростанням 
SI на 41% (р<0,05), збільшенням симпато-вагус-
ного індексу MF/HF (рис.3). Такі зміни, особливо 
зменшення ТР, HF, SDNN, RMSSD на фоні зрос-
тання SI, MF/HF, тенденції до збільшення ЧСС 
можуть свідчити про напруження адаптаційних 
механізмів у цей період постгіпоксичної дії при 
зниженні рівня трофотропних процесів. За умов 
попереднього застосування Les-589 через 90 хв  
після гіпоксичного впливу відмічено також змен-
шення ТР щодо вихідного рівня (на 29,1%), проте 
менш виражене, ніж при дії лише гіпоксії (рис. 1).  
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При цьому у внутрішній структурі спектру від-
бувся перерозподіл у бік зростання частки HF 
(на 42%) за рахунок зменшення часток MF і LF. 
Це є свідченням переважаючого впливу блукаю-
чого нерва при профілактичній дії Les-589. Ви-
щий тонус ПСНС щодо гіпоксії підтверджується 
зміною статистичних показників: рівень RMSSD 
підтримувався, а SDNN зменшений на 17,3% 
(р<0,05) щодо контролю, проте перевищував їх 
величини при дії гіпоксії на 26,7% і 8,5%, відпо-
відно (рис.2). Як і під впливом гіпоксії, на фоні 
попереднього введення Les-589 відмічено під-
вищення SI, тенденцію до збільшення ЧСС при 
зменшенні індексу автономного балансу MF/HF 
у спосіб збільшення частки HF (рис.3). Отже, 
зростання ТР, що асоціюється зі стресостійкістю 
[4], а також інших параметрів, що формують ВСР 
(HF, SDNN, RMSSD) на 90-ту хв постгіпоксич-
ного періоду після введення Les-589, відносно 
впливу лише гіпоксії, свідчить, що попереднє за-
стосування Les-589 підвищує резистентність до 
гіпоксії та потужність відновних процесів.
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Рис. 1. Зміни спектральних показників ВСР 
у різні терміни постгіпоксичного періоду 
при попередньому застосуванні Les-589

Примітка: * – вірогідність (р < 0, 05) щодо вихідного 
рівня; ** – вірогідність (р < 0, 05) щодо гіпоксії.
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Рис. 2. Зміни ЧСС і статистичних показників 
ВСР у різні терміни постгіпоксичного періоду 

при попередньому застосуванні Les-589
Примітка: * – вірогідність (р < 0, 05) щодо вихідного 

рівня; ** – вірогідність (р < 0, 05) щодо гіпоксії.
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Рис. 3. Зміни SI та співвідношення MF/HF 
у різні терміни постгіпоксичного періоду
при попередньому застосуванні Les-589

Примітка: * – вірогідність (р < 0, 05) щодо вихідного 
рівня; ** – вірогідність (р < 0, 05) щодо гіпоксії

Через добу після гіпоксії встановлено часткове 
відновлення рівня показників ВСР, що не досягає ви-
хідних показників, на фоні збільшення ЧСС (на 28% 
щодо вихідного рівня). ТР зростає на 26% (р<0,05), 
порівняно з попереднім терміном, проте залишаєть-
ся вірогідно нижчим вихідного рівня (рис.3). Потуж-
ність спектру в найбільшій мірі підвищується за ра-
хунок HF. Зафіксовано зростання рівня статистичних 
показників як свідчення активації ПСНС, але, зокре-
ма, SDNN не досягає початових величин (рис.2). При 
цьому підвищеним залишається SI (рис.3). Збіль-
шення ЧСС не тільки порівняно з контролем, а й 
порівняно з попереднім терміном вказує на високий 
тонус симпатичної нервової системи (СНС). 

Натомість у групі з попереднім введенням Les-
589 через 1 добу після гіпоксичної експозиції вста-
новлено вірогідне перевищення вихідного рівня 
спектральних, статистичних параметрів ВСР на 
фоні значного зниження ЧСС. Частота серцевих 
скорочень зменшилася як відносно вихідного рівня 
(на 19,4%), так і щодо 90-хвилинного постгіпоксич-
ного періоду (на 26,6%), а також щодо впливу самої 
лише гіпоксії у цей період на 48% (р<0,05) (рис.2). 
Зафіксовано значну активацію регуляторних сис-
тем, про що свідчить зростання усіх спектральних 
показників і, в першу чергу, загальної потужності 
спектру. ТР перевищує вихідний рівень на 26% 
(р<0,05) і майже у 1,5 рази (р<0,001) цей показник 
за умов дії самої лише гіпоксії за рахунок зростан-
ня потужності в усіх частотнохвильових діапазо-
нах. Внутрішня структура спектру повертається 
до вихідних показників (рис.1). Збільшення SDNN 
на 23%, RMSSD на 12% відносно гіпоксії за умов 
попереднього введення Les-589 є свідченням акти-
вації ПСНС (рис.2). Ці зміни у сукупності зі зрос-
танням ТР, підтриманням у внутрішній структурі 
спектру збалансованих автономних компонентів 
(MF+HF) на вихідному рівні забезпечують ефек-
тивну реакцію організму на дію гіпоксії. Активація 
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СНС, гуморально-метаболічних механізмів регу-
ляції, на що вказує значне зростання потужності 
спектру в діапазонах MF і LF (більше, як у 2 рази) 
стосовно попереднього терміну постгіпоксичного 
періоду, доповнюють формування адекватної від-
повіді організму на гіпоксичний вплив. Помірна 
активація СНС, що підтверджується також зрос-
танням симпато-вагусного індексу, збільшеним 
SI, щодо вихідного рівня, забезпечує підвищення 
інтенсивності та ефективності енергопродукую-
чих реакцій, необхідних для підтримання розвитку 
адекватних адаптаційно-пристосувальних процесів 
у відповідь на дію гіпоксії. 

Висновки. Таким чином встановлено, що 
досліджувана речовина тіазолідинового ряду 

Les-589 виявляє модифікуючий вплив на постгі-
поксичні зміни, як через 90 хв, так і через добу 
після одногодинної гіпоксичної експозиції, що 
відповідає висоті 6000 м. Попереднє введення 
Les-589 у досліджувані терміни постгіпоксичного 
періоду призводить до швидшого і ефективнішо-
го відновлення рівня різних ланок регуляторних 
систем, порівняно з гіпоксією. Отже, введення 
Les-589 при дії гіпоксії оптимізує стан всіх ланок 
регуляторних систем. Через добу постгіпоксич-
ного періоду це виявляється у помірній активації 
парасимпатичної, симпатичної, гуморально-мета-
болічної ланок регуляторних впливів, що вказує 
на підтримання балансу енергомобілізуючих і від-
новних процесів.
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ВПЛИВ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ НА ПОКАЗНИКИ 
ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ 

У ЖІНОК З БЕЗПЛІДНІСТЮ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ

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 коефіці-
єнту, покращення імунорегуляторної функції Т-лімфоцитів, зростання загального пулу Т-CD3-лімфоцитів за рахунок 
Т-CD4-лімфоцитів-Т-хелперів/індукторів.

Ключові слова: безплідність, запліднення in vitro, плазмаферез, імунна система.

При исследовании иммунологичуского статуса у женщин с бесплодием, которые включены в программу опло-
дотворения 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: бесплодие, оплодотворение in vitro, плазмаферез, иммунная система.

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 immunoregula-
tive function of T– lymphocytes-T-helpers/inductors have been registered. 

Key words: infertility, in vitro fertilization, plasmapheresis, immune system.

Вступ. В результаті використання плазмафе-
резу у хворих із сальпінгоофоритом та безпліддям 
відбувається певний перерозподіл субпопуляцій 
лімфоцитів, зокрема кількості CD3+клітин, CD4+ 
і CD19+. Відповідно зростає імунорегуляторний 
індекс [5, с. 12]. 

Значну роль в позитивному впливі плазмафере-
зу на стан Т– і В-лімфоцитарної ланки імунітету, 
мабуть, відіграє прискорення кровотоку, поліпшен-
ня мікроциркуляції [1, с. 23; 2, с. 12]. Всі лімфоци-
ти володіють здатністю до міграції та рециркуляції. 
Можна сказати, що здатність лімфоцитів до рецир-
куляції лежить в основі функціональної єдності та 
взаємодії всіх ланок імунної системи. Фактори, які 
прискорюють кровотік, мають позитивний вплив і 
на характер імунної реакції. В динаміці лікування 
відмічається деяке зниження концентрації імуно-
глобулінів А і М. Вміст імуноглобулінів класу G у 
хворих перевищує норму. В процесі лікування ви-
явлено зниження їх вмісту [7, с. 19]. 

У хворих із безпліддям і хронічним сальпінго-
офоритом найбільш високим виявляється рівень 
імуноглобулінів класу Е, які свідчать про підви-
щену алергізацію організму [2, с. 22; 4, с. 45]. При 
сальпінгоофориті відмічається також значне підви-
щення рівня циркулюючих імунних комплексів у 
порівнянні з їх рівнем у здорових жінок [3, с. 26].

Таким чином, при плазмаферезі відбувається 
видалення з кровоносного русла підвищеної кон-
центрації антитіл, імунних комплексів, що розван-
тажує на певний час специфічні імунні механізми 
їх елімінації, забезпечуючи надійність функціону-
вання цих систем [4, с. 27; 6, с. 34]. З видаленням 
імунних комплексів, автоантитіл і антигенів від-
бувається вивільнення природних систем деток-
сикації, деблокування й активація макрофагальної 

системи за рахунок зміни функціональних влас-
тивостей клітинної мембрани імунокомпетентних 
клітин [7, с. 28].

Мета дослідження. Дослідити вплив плазма-
ферезу на показники гуморальної ланки системно-
го імунітету.

Матеріал та методи. Проведено обстежен-
ня 48 жінок, яких було розподілено на дві групи: 
I групу склали 38 жінок із безплідністю трубного 
походження, яким проводилося лікування за тради-
ційною схемою; II групу – 10 пацієнток, які поряд 
із традиційною схемою підготовки до запліднення 
отримували сеанси плазмаферезу. Вік жінок I гру-
пи складав 28,7±1,2, II – 30,1±1,2 року, тривалість 
безплідності – відповідно 6,9±0,7 та 7,1±1,4 року. 
Всі пацієнтки були соматично здоровими. Попу-
ляційний і субпопуляційний склад імунокомпе-
тентних клітин крові оцінювали методом непрямої 
імунофлюоресценції з використанням монокло-
нальних антитіл.

Статистичну обробку отриманих даних про-
водили методом варіаційної статистики з викорис-
танням критеріїв Ст’юдента-Фішера. Результати 
вважали достовірними при значенні р<0,05. Ста-
тистичний аналіз отриманих даних у невеликих 
группах (n=10) проводили непараметричними ме-
тодами за Mann-Whitney.

Результати вивчення ефективності плазмафере-
зу в жінок з безпліддям на показники гуморальної 
ланки системного імунітету наведені в таблиці 1.

Проведення плазмаферезу жінкам з безплід-
дям не призводить до помітних змін у показниках 
функціонального стану гуморальної ланки систем-
ного імунітету (рис. 1). Як наводилось вище в жі-
нок з безпліддям зміни в гуморальній ланці систем-
ного імунітету були мінімальними або ж повністю 
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відповідали контрольним показникам, що виявлені 
в практично здорових жінок. Виходячи з цього, 
можна зробити висновок про те, що плазмаферез 
не порушує функцію В-лімфоцитів і продукуван-

ня ними імуноглобулінів основних класів (Ig M, 
Ig G та IgA). Стабільність циркулюючих імунних 
комплексів засвідчує про адекватність гуморальної 
імунної відповіді.

Таблиця 1
Ефективність проведення плазмаферезу в жінок з безпліддям 

за показниками гуморальної ланки системного імунітету (М ±m)

Показники Одиниці виміру До лікування 
(n=10)

Після лікування 
плазмаферезом 

(n=10)
р

CD22+ лімфоцити % 25,0±1,08 24,9±0,65 >0,05
Концентрації Ig M г/л 1,03±0,08 1,08±0,08 >0,05
Концентрації Ig G г/л 18,8±0,20 18,3±0,65 >0,05
Концентрації Ig A г/л 3,52±0,32 3,05±0,41 >0,05
Σ Ig M+ Ig G+ Ig A
CD22+ лімфоцити 0,93±0,04 0,92±0,03 >0,05

Ig M / (CD22+
лімфоцити) 0,04±0,01 0,04±0,01 >0,05
IgG / (CD 22+лімфоцити) 0,75±0,03 0,74±0,01 >0,05
Ig A / (CD22+ лімфоцити) 0,14±0,01 0,12±0,01 >0,05
Циркулюючі імунні комплекси ум. од 95,4±6,60 90,6±3,68 >0,05

Рис. 1. Показники гуморальної ланки 
системного імунітету в жінок з безпліддям 

при проведенні плазмаферезу
Результати вивчення показників гуморальної 

ланки системного імунітету в жінок з безпліддям 

під впливом традиційних реабілітаційних захо-
дів та плазмаферезу наведені в таблиці 2.

Показано, що традиційні засоби реабілітації 
та плазмаферез не мають негативного впливу на 
показники гуморальної ланки системного імуні-
тету, яка в цих жінок не піддається суттєвим по- 
рушенням.

Висновки
1. Плазмаферез сприяє зменшенню запальних 

процесів та є ефективним засобом імунореабіліта-
ції у цієї категорії пацієнток.

2. Використання традиційних заходів та прове-
дення плазмаферезу жінкам з безплідністю сприяє 
тенденції до поліпшення функціональної здатності 
гуморальної ланки системного імунітету, але не до 
реального поліпшення функції цієї ланки систем-
ного імунітету.

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальших наших дослідженнях ми плануємо вивчи-
ти вплив плазмаферезу на клітинну ланку систем-
ного імунітету.

Таблиця 2
Вплив плазмаферезу на основні показники гуморальної ланки 

системного імунітету в жінок з безпліддям (М ±m)

Показники Одиниці 
виміру

До
підготовки 

(n=29)

Жінки, яким 
не проводили 
плазмаферез 

(n=25)

Жінки, яким 
проводили 

плазмаферез 
(n=10)

р
1-2

р
3

1 2 3
CD22+ лімфоцити % 25,2±0,62 24,8±0,62 24,9±0,65 >0,05 >0,05
Концентрації Ig M г/л 1,10±0,05 1,10±0,04 1,98±0,08 >0,05 >0,05
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Концентрації Ig G г/л 18,5±0,20 18,2±0,42 18,3±0,35 >0,05 >0,05
Концентрації Ig A г/л 3,52±0,24 2,9±0,17 3,05±0,41 >0,05 >0,05
Σ Ig M+ Ig G+ Ig A CD22+ 
лімфоцити 0,92±0,06 0,90±0,03 0,92±0,03 >0,05 >0,05

Ig M / (CD22+ лімфоцити) 0,04±0,001 0,04±0,001 0,04±0,001 >0,05 >0,05
Ig G / (CD22+ лімфоцити) 0,73±0,03 0,73±0,02 0,74±0,01 >0,05 >0,05
Ig A / (CD22+ лімфоцити) 0,14±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 >0,05 >0,05
Циркулюючі
імунні комплекси ум. од 93,1±4,16 90,7±4,12 90,6±3,68 >0,05 >0,05
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РОЛЬ ПРЕПАРАТІВ МАГНІЮ ПРИ ЛІКУВАННІ 
НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Огляд літератури присвячено сучасному стану питання використання магнію в невиношуванні вагітності. Про-
аналізовано літературні джерела, в яких наведено роль препаратів магнію в патофізіології невиношування вагітності.

Ключові слова: лікування, невиношування вагітності.

Обзор литературы посвящен современному состоянию вопроса использования магния в невынашивании бере-
менности. Проанализированы литературные источники, в которых показана роль препаратов магния в патофизио-
логии невынашивания беременности. 

Ключевые слова: лечение, невынашивание беременности.

The literature review is dedicated to the current state of usage magnesii at noncarrying of pregnancy. It has been ana-
lyzed literature sources in which there are indicated role of medication of magnesii in the pathophysiology of noncarrying of 
pregnancy.

Key words: treatment, noncarrying of pregnancy.

Магній є життєво важливим елементом, який 
знаходиться у всіх тканинах організму і необхід-
ний для нормального функціонування клітин, бере 
участь в більшості реакцій обміну речовин. Зо-
крема, магній бере участь в регуляції передачі не-
рвових імпульсів і в скороченні м’язів. Організм 

отримує магній разом з їжею. Недолік магнію в ор-
ганізмі може спостерігатися при порушенні режи-
му харчування (дієта) або при збільшенні потреби 
в магнії (при підвищеному фізичному та розумово-
му навантаженні, стресі, вагітності, застосуванні 
діуретиків). Піридоксин (вітамін В6) бере участь 
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у багатьох метаболічних процесах, в регуляції 
метаболізму нервової системи. Вітамін В6 покра-
щує всмоктування магнію з шлунково-кишкового 
тракту і його проникнення в клітини. Встановле-
ний дефіцит магнію, ізольований або пов’язаний 
з іншими дефіцитними станами, ізольований або 
пов’язаний з іншими дефіцитними станами, що су-
проводжується такими симптомами, як: підвищена 
дратівливість, незначні порушення сну; шлунково-
кишкові спазми або прискорене серцебиття, підви-
щена стомлюваність, болі і спазми м’язів, відчуття 
поколювання. Підвищена чутливість до компонен-
тів препарату, виражена ниркова недостатність 
(кліренс креатиніну менше 30 мл / хвилину), фе-
нілкетонурія, дитячий вік до 6 років (для таблето-
ваної лікарської форми) і до 1 року (для розчину), 
при непереносимості фруктози, синдромі поруше-
ної абсорбції глюкози або галактози або дефіциті 
сахарози-ізомальтози. Магній В6 при вагітності 
може застосовуватися за рекомендацією лікаря. 
Магній проникає в грудне молоко. Слід уникати 
застосування препарату в період лактації і году-
вання грудьми. У статті представлено результати 
динамічного спостереження у процесі застосуван-
ня патогенетично обґрунтованої терапії 30 вагітних 
із загрозою переривання вагітності та 50 пацієнток 
з фізіологічним перебігом вагітності. Усі вагітні із 
загрозою переривання вагітності отримували комп-
лексну терапію, яка складалася з дбайливого режи-
му, спазмолітиків, кровоспинних та знеболюючих 
препаратів, вітамінотерапії. Додатково до комплек-
су терапії додавали препарати, які містять магній. 
У I триместрі вагітності застосовували Магне-В6. 
У II та III триместрах за наявності виражених ознак 
загрози переривання вагітності спочатку признача-
ли внутрішньовенно розчини магнію сульфату, а 
потім переходили до прийому таблетованих форм 
магнію. У жінок обох груп спостерігали і порівню-
вали особливості перебігу вагітності протягом I, II 
та III триместрів, пологів, післяпологового періоду, 
а також стан плода та новонародженого. Отримані 
результати дають змогу рекомендувати застосуван-
ня препарату Магне-В6 у клінічній практиці для 
лікування невиношування вагітності в I, II та III 
триместрах. 

Проблема невиношування вагітності до тепе-
рішнього часу має велике значення і є актуальною 
у практичному акушерстві. Це пов’язано з великою 
частотою даної патології – від 18% до 20%, а також 
з тим, що, незважаючи на зусилля вчених і прак-
тиків, протягом останніх десяти років вона не має 
тенденції до зниження. Головну причину загрози 
мимовільного викидня в кожному конкретному ви-
падку визначити дуже важко. Однією з численних та 
суттєвих причин переривання вагітності у II–III три-
местрах є підвищення тонусу матки. Тому патогене-
тично зумовленим є використання препаратів, що 
знижують його в разі загрози переривання вагітнос-
ті. Препарати магнію в акушерстві застосовуються 
з початку ХХ сторіччя, тоді сульфат магнію вико-
ристовували для лікування еклампсії. З 70-х років у 
Німеччині та США магнію сульфат широко застосо-
вується для усунення скоротливої активності матки. 
Магній є важливим мікроелементом організму лю-
дини. Він необхідний для синтезу білка, АТФ, є ре-

гулятором клітинного росту, кофактором понад 300 
ферментних реакцій, бере участь у процесах окис-
ного фосфорилювання, мембранного транспорту. 
Магній діє на центральну та периферичну нервову 
систему, пригнічуючи збудження в корі великих пів-
куль, гіпоталамічній ділянці, судинному та дихаль-
ному центрах, гальмуючи нервово-м’язову переда-
чу [5, с. 23; 9, с. 12]. Магнію сульфат має виражені 
токолітичні властивості, зумовлені його впливом 
на клітини. Як природний фізіологічний антагоніст 
кальцію магній заміщує його у клітинах та блокує 
вільні кальцієві канали, що запобігає виходу калію 
з клітини. Магнію властивий ряд ефектів, що конку-
рують з ефектами кальцію на всіх рівнях організації 
клітини [9, с. 15]. Вагітності притаманний стан гі-
помагніємії. Це пов’язано з підвищенням в 2–3 рази 
споживання магнію під час вагітності, зумовленого 
ростом та розвитком плода і збільшенням виділення 
цього елемента нирками вагітної. Окрім того, дефі-
цит магнію спричиняють стресові ситуації, ранні 
гестози, які супроводжуються блюванням і захво-
рюваннями травного каналу з порушенням всмок-
тування. Особливо знижується концентрація магнію 
у сироватці крові наприкінці вагітності [2, с. 33].  
Застосування препаратів магнію є доцільним на 
початку гормональної терапії вагітних із загрозою 
переривання, оскільки нестача естрогенів та прогес-
терону супроводжується зниженням рівня магнію. 
Відмічено також, що введення статевих гормонів 
збільшує магніємію. Магнію сульфат справляє вира-
жену сприятливу дію на центральну та периферич-
ну гемодинаміку. Встановлено антиагрегантну дію 
магнію на тромбоцити і безпосередньо на судинну 
стінку, оскільки він зменшує дисбаланс між синте-
зом простацикліну судинної стінки і тромбоксану. 
Спостерігали також зменшення синтезу та викиду 
катехоламінів із депо. Все це поліпшує перфузію 
тканин [1, с. 23; 9, с. 43]. Під час проведення маг-
незіальної терапії слід пам’ятати, що ендотеліопро-
текторний та антиагрегантний ефект магнію суль-
фату короткочасний та закінчується після виведення 
його з організму. За внутрішньовенного введення це 
відбувається після закінчення інфузії розчину, а за 
внутрішньом’язового – через 3–4 години. Тому не-
обхідна підтримувальна терапія пероральними фор-
мами [6, с. 11]. Наведені літературні дані свідчать 
про необхідність удосконалення методів профілак-
тики та лікування загрози переривання вагітності 
препаратами, що не містять гормонів. 

Метою нашого дослідження було вивчення 
ефективності лікування загрози переривання вагіт-
ності шляхом застосування препаратів, що містять 
магній.

Усі вагітні із загрозою переривання вагітності 
отримували комплексну терапію, яка складалася з 
дбайливого режиму, спазмолітинів, кровоспинних 
та знеболюючих препаратів, вітамінотерапії. До-
датково до комплексу терапії додавали препарати, 
які містять магній. У I триместрі вагітності ми за-
стосовували таблетовані форми магнію.

У II та III триместрах за наявності вираже-
них ознак загрози переривання вагітності спочат-
ку призначали внутрішньовенно розчини магнію 
сульфату, а потім переходили до прийому таблето-
ваних форм магнію. З останніх ми зупинилися на 
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препараті Магне-В6 французької фармацевтичної 
кампанії “Sanofi-Synthelabo”, що містить магній у 
вигляді дегідратованого лактату та піридоксин (ві-
тамін В6). Саме у цій комбінації поєднується ба-
гатогранна дія іонів магнію і піридоксину. Комбі-
нація поліпшує показники ефективності порівняно 
з результатами, отриманого у результаті окремого 
використання магнію та піридоксину. Піридоксин 
поліпшує всмоктування магнію із кишківника, під-
вищує проникність клітинної мембрани та фіксує 
іони магнію усередині клітини, запобігаючи виник-
ненню гіпомагніємії [3, с. 22].

Комплексна дія препарату позитивно відбива-
ється на показниках гомеостазу, поліпшує матково-
плацентарний кровообіг, не має побічних ефектів 
і тератогенної дії. Отримані результати оброблено 
методами варіаційної статистики з використан-
ням критерію (t) Стьюдента, відносні показники 
(%)-непараметричного критерію кутового перетво-
рення (f) Фішера.

Достовірних розбіжностей між вагітними у 
порівнювальних групах за віком, гінекологічним 
анамнезом, частотою та структурою екстрагені-
тальної патології нами не виявлено. Це дозволило 
нам вважати групи репрезентативними і виклю-
чити можливий вплив, окрім нашої терапії, на на-
слідки вагітності для матері, плода і новонародже-
ного. Під час оцінювання клінічної ефективності 
лікувально-профілактичних заходів констатовано 
відсутність алергічних реакцій та індивідуальної 
непереносимості препарату Магне-В6. Основни-
ми факторами ризику не виношування у вагітних 
основної групи були: наявність урогенітальної 
інфекції в анамнезі, запальні захворювання гені-
альної та екстрагенітальної локалізації, репродук-
тивні втрати в анамнезі та наявність виробничих 
шкідливих факторів. Визначено такі скарги: біль 
тягнучого характеру внизу живота та попереку під 
час помірного фізичного навантаження відмічали 
28 пацієнток (93,3%), під час огляду шийки матки 
в дзеркалах і бімануального обстеження структур-
ні зміни шийки матки виявлені у 6 вагітних (20%). 
Під час УЗД виявлено, що у плодів в обох групах 
куприково-тімяний розмір (КТР) відповідав тер-
міну вагітності. У всіх обстежених зареєстровано 

активну діяльність плода. Головною ехографіч-
ною ознакою загрози переривання вагітності було 
потовщення біометрію, яке частіше було розташо-
ване у місці прикріплення хоріону до стінки матки 
(70% випадків). У 30% пацієнток із загрозою пере-
ривання під час УЗД було зареєстровано збільшен-
ня діаметру внутрішнього вічка в межах 2,2-2,6 см.  
Для загрози переривання вагітності був також 
характерний запальний тип кольпоцитологічного 
мазка. Через 2 тижні після початку комплексної 
терапії усі 30 пацієнток у задовільному стані ви-
писані під нагляд лікарів жіночих консультацій. 
Наприкінці лікування пацієнтки відмічали поліп-
шення самопочуття, настрою, сну. Таким чином, 
застосування Магне-В6 у комплексній терапії за-
грози мимовільного викидня у I триместрі вагіт-
ності дало змогу отримати позитивний клінічний 
ефект. Клінічні ознаки загрози не виношування 
були відсутні за даними УЗД і КТГ; ворушіння 
плода, тонус матки нормалізувалися. Результати 
кольпоцитологічного дослідження засвідчили, що 
в процесі лікування естрогенні типи мазків транс-
формувались у змішані. Застосування Магне-В6 
дало змогу запобігти появі плаценто графічних, 
доплерометричних і фотометричних змін, після 
лікування отримано найвищу оцінку стану плода 
за шкалою Фішера. Дисгормональні зміни з боку 
плацентарних гормонів на фоні одночасного по-
силення функції наднирників свідчать про досить 
глибокі ендокринологічні порушення у жінок з 
високим ризиком не виношування, які неможливо 
ліквідувати за допомогою гормональної корекції. 
Отримані результати дають змогу пояснити зни-
ження частоти передчасних пологів у обстежених 
жінок покращенням функціонального стану фето-
плацентарного комплексу.

Таким чином, застосування препарату Магне-В6 
для лікування невиношування вагітності у I та II три-
местрах перорально під час та після гострого токолі-
зу дає змогу досягти позитивного ефекту збереження 
вагітності, подовжуючи гестаційний вік плода. Отри-
мані результати дозволяють рекомендувати застосу-
вання препарату Магне-В6 у клінічній акушерській 
практиці для лікування невиношування вагітності в I, 
а особливо в II та III триместрах вагітності.
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІПОФІЗАРНИХ ГОРМОНІВ В КРОВІ ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ 
НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ

Робота присвячена вивченню концентрації гіпофізарних гормонів в крові жінок із безпліддям на 2-3 день мен-
струального циклу та в день пункції яєчника в циклі стимуляції суперовуляції. У хворих з безпліддям трубного по-
ходження виявлені значні порушення нормального ритму секреції та вмісту в крові гонадотропних гормонів, які є 
пропорційними щодо ступеня тяжкості захворювання.

Ключові слова: гіпофізарні гормони, фолітропін, безпліддя.

Работа посвящена изучению концентрации гипофизарных гормонов в крови женщин с бесплодием на 2-3 день 
менструального цикла и в день пункции яичника в цикле стимуляции суперовуляции. У больных с бесплодием труб-
ного происхождения обнаружены значительные нарушения нормального ритма секреции и содержания в крови го-
надотропных гормонов, которые пропорциональны по степени тяжести заболевания.

Ключевые слова: гипофизарные гормоны, фолитропин, бесплодие.

The work is devoted to the study of pituitary hormone concentrations in the blood of women with infertility 2-3 days of 
the menstrual cycle and day cycle puncture of ovarian stimulation in superovulation. In patients with infertility of tubal origin 
found significant disruption of rhythm and secretion of blood gonadotrophins, which is proportional to the degree of severity 
of the disease.

Key words: pituitary hormones, follitropin, infertility. 

Вступ. Більшість авторів вважає, що продукція 
лютропіну (ЛГ) та фолітропіну (ФСГ) здійснюєть-
ся різними видами клітин, функціональна актив-
ність яких контролюється загальним рилізинг-гор-
моном [2, с. 23].

Не дивлячись на існування загального гіпота-
ламічного стимулятора продукції гонадотропінів, 
ступінь відповідної реакції гіпофізу на цого дію 
неоднорідна для ЛГ і ФСГ [4, с. 12; 6, с. 11]. 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. 56]. 

В преовуляторному періоді під впливом під-
вищеного 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 від-
різняється в лютеїновій фазі [3, с. 34]. Вважається, 
що співвідношення ЛГ/ФСГ – біохімічний маркер 
ПКЯ і тому є показником до лабораторної діагнос-
тики. ПКЯ включає в себе обов’язкові (ановуляція, 
морфологічні ознаки полікістозних яєчників, без-
пліддя) і часті симптоми (ожиріння, гірсутизм). 
Патогенетичною основою ПКЯ є гіперандрогенія. 
Рівень ЛГ зросте у відповідь на підвищення кон-
центрації андрогенів.

Вважається, що із всіх естрогенних фракцій 
саме естрадіол найбільш об’єктивно відображає 
естрогенсекретуючу функцію яєчників.

Однією із причин порущень індукуючого фо-
лікулогенезу в програмах екстракорпорального 
запліднення є спонтанна «паразитарна» пікова 

секреція ЛГ, що супроводжується прискореним 
дозріванням ооцитів і як наслідок початком їх лю-
теїнізації до настання розрахункового часу овуля-
ції [2, с. 29; 4, с. 54]. Це може супроводжуватись 
відміною лікувального циклу через неможливість 
запліднення таких ооцитів чи відмови від переносу 
ембріонів внаслідок їх можливих морфологічних 
дефектів [1, с. 13; 3, с. 24; 7, с. 19]. 

Метою нашого дослідження було вивчення 
концентрації гіпофізарних гормонів в крові жінок 
із безпліддям.

Матеріали і методи дослідження. Відповідно 
до мети дослідження нами було проведене спеці-
альне дослідження рівня білкових (лютропін – ЛГ, 
фолітропін -ФСГ) гормонів в плазмі крові у жінок з 
безпліддям трубного походження, які склали осно-
вну групу в кількості 20 осіб. Такі ж дослідження 
рівня білкових гормонів були проведені і в контр-
ольній групі, яку склали соматично здорові жінки 
із збереженою репродуктивною функцією, вік яких 
відповідав віку пацієнток основної групи.

В основній (жінки з безпліддям трубного по-
ходження) та контрольній групах проводилось спе-
ціальне дослідження рівня білкових (лютропін-ЛГ, 
фолітропін-ФСГ) гормонів в плазмі крові на 2-3-й 
день менструального циклу – базовий рівень та в день 
пункції яєчника в циклі стимуляції суперовуляції. Рі-
вень 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 порів-
нюючими середніми величинами рахувалися до-
стовірними при Р < 0,05.
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати, що отримані нами при дослідженні ба-
зового 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 від-
різнялась від показників у контрольної групи. Цей 
факт виступав для нас додатковим критерієм для 
формування основної групи. 

Таблиця 1
Концентрація гіпофізарних гормонів у крові жі-
нок 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. 16; 7, с. 34 ] коефі-
цієнт ЛГ/ФСГ коливається у здорових жінок в меж-
ах 1,5-2,0. У наших пацієнток як контрольної так і 
основної групи даний коефіцієнт дещо нижчий, що 
можна пояснити особливостями методики визна-
чення рівня гормонів в плазмі крові. Нами викорис-
товувалась 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 без-
пліддям та в контрольній групі при дослідженні в 
день пункції яєчника в циклі стимуляції суперову-
ляції відображені в таблиці 2

Звертає на себе увагу той факт, що у наших па-
цієнток на висоті стимуляції суперовуляції конста-
товано статистично значуще зниження рівня лютеї-
нізуючого 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-лю-
тропін-прогестерон.

Таблиця 2
Концентрація гіпофізарних гормонів у крові 

жінок в день пункції яєчника в циклі 
стимуляції суперовуляції (М ±m)

Показник

Основна 
група в сти-
мульованому 
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 де-
яке підвищення рівня фолітропіну з 7,05±0,8 до 
10,7±1,16 найімовірніше в результаті циркуля-
ції 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 функці-
онування яєчників можливе лише при співвідно-
шенні ЛГ/ФСГ 1-1,5. 

Знижена секреція ЛГ у пацієнток з безплід-
дям трубного походження послаблює синтез по-
передників стероїдних гормонів. Внаслідок цьо-
го знижується продукція андрогенів в яєчнику.

Відомо [5], що овуляторному піку відпові-
дало майже 6-кратне збільшення концентрації 
естрадіолу. Збільшення концентрації естрогенів 
могло розглядатись і як стимул до різкого збіль-
шення секреції ЛГ та ФСГ, який з’являється на-
передодні овуляції. 

Але у наших дослідженнях рівень ЛГ, навпа-
ки, знижений а ФСГ підвищений, що говорить 
про недостатню відповідь яєчників на стимуля-
цію, а також про можливість пошкодження фолі-
кулярного апарату за рахунок автоімунного про-
цесу.

Зниження концентрації ЛГ у пацієнток з без-
пліддям трубного походження у фолікулінову 
фазу менструального циклу та недостатня кон-
центрація ФСГ призводять до порушення фолі-
кулогенезу, 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 ви-
киди гонадотропін-рилізинг-гормонів гіпотала-
мусу 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. Внаслі-
док 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 безплід-
дям трубного походження виявлені значні пору-
шення нормального ритму секреції та вмісту в 
крові гонадотропних гормонів, які є пропорцій-
ними щодо ступеня тяжкості захворювання. 

Так, базальні рівні ЛГ та ФСГ майже не відріз-
нялись від контрольних показників, а у фолікулі-
нову 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 за-
безпечують стан гомеостазу, тому овуляція в 2/3 
хворих зберігається, у той час як репродуктивна 
функція виявляється значно порушеною.
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HYSTEROSALPINGOGRAPHY: 
TECHNIQUE AND APPLICATIONS (VIEW)

Hysterosalpingography (HSG) remains an important radiologic procedure in the investigation of infertility. HSG demon-
strates the morphology of the uterine cavity, the lumina, and the patency of the fallopian tubes. In this review article, we 
present the technical parameters of the examination, indications, contraindications, and possible complications of HSG. We 
also illustrate a variety of abnormalities of the uterus and fallopian tubes that can be detected accurately with HSG.

Key words: hysterosalpingography, fallopian tube, infertility.

Гістеросальпінгографія (ГСГ) є важливою рентгенологічної процедурою в розслідуванні безпліддя. ГСГ 
демонструє морфологію порожнини матки в просвіті і прохідності маткових труб. У цій статті ми представляємо 
технічні параметри експертизи, показань, протипоказань і можливих ускладнень ГСГ. Ми також ілюструємо різні 
аномалії розвитку матки та маткових труб, що може бути точно виявлено за допомогою ГСГ.

Ключові слова: гістеросальпінгографія, маткові труби, безпліддя.

Гистеросальпингография (ГСГ) является важной рентгенологической процедурой в расследовании бесплодия. 
ГСГ демонстрирует морфологию полости матки в просвете и проходимости маточных труб. В этой статье мы пред-
ставляем технические параметры экспертизы, показаний, противопоказаний и возможных осложнений ГСГ. Мы 
также иллюстрируем различные аномалии развития матки и маточных труб, что может быть точно обнаружено с 
помощью ГСГ. 

Ключевые слова: гистеросальпингография, маточные трубы, бесплодие.
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Hysterosalpingography (HSG) is the radiographic 
evaluation of the uterine cavity and fallopian tubes after 
the administration of a radio-opaque medium through 
the cervical canal. The first HSG was performed in 
1910 and was considered to be the first special radio-
logic procedure. A properly performed HSG can de-
tect the contour of the uterine cavity and the width of 
the cervical canal. Further contrast medium injection 
will outline the cornua isthmic and ampullary portions 
of the tubes, and will show the degree of spillage. If 
a properly performed HSG shows no uterine cavity 
abnormality, it is very unlikely that other modalities 
would do so. Although this procedure is considered 
diagnostic, there may also be a possible therapeutic 
benefit from the flushing effect.

Indications and Contraindications
HSG is used predominantly in the evaluation of in-

fertility. Despite the arrival of newer imaging modalities, 
HSG still remains the best procedure to image the fallopi-
an tubes. Although evaluating feminine infertility, with or 
without the presence of repeated miscarriages, is the main 
indication for this method, it can also be used in other cas-
es, such as pain in the pelvis tract, congenital or anatomic 
abnormalities, anomalies of the menstrual cycle, and ab-
normal menses. Also, it is sometimes used as a preoper-
ative control for women who are about to have uterine 
or tubal surgery. Soares and coworkers showed that HSG 
had a sensitivity of 58% and a positive-predictive value 
of 28.6% for polypoid lesions, and a sensitivity of 0% for 
endometrial hyperplasia. The same study showed HSG 
to have a sensitivity of 44.4% for uterine malformations, 
and a sensitivity of 75% for the detection of intrauterine 
adhesions. The main contraindication of the examination 
is possible pregnancy. This contraindication can be avoid-
ed by performing the examination before the ovulation 
phase, between the 7th to 10th day of the menstrual cycle.
Because of the scattering risk, the examination should be 
avoided when there is active intrapelvic inflammation. 
Another contraindication is vaginal or uterine bleeding 
because of the risk of unrestrained bleeding, which could 
lead to transfusion or surgical recovery procedures. Fi-
nally, the examination should not be performed in cases 
of severe cardiac or renal deficiency, or in cases of recent 
uterine or tubal surgery.

Technique
Patient Preparation
The procedure is performed in the first half of the 

menstrual cycle following cessation of bleeding. The 
endometrium is thin during this proliferative phase, 
which facilitates better image interpretation and should 
also ensure that there is no pregnancy. The patient is 
asked to refrain from unprotected sexual intercourse 
from the date of her period until after the investigation 
to be certain there is no risk of pregnancy. Examination 
in the second half of the cycle is avoided because the 
thickened secretory-phase endometrium increases the 
risk of venous intravasation and may cause a false-pos-
itive diagnosis of cornual occlusion.

Antibiotics might be required 1 day before and for 
a few days after the examination if previous inflamma-
tions are present in the patient’s clinical history.

Antibiotics are required after the examination when 
the maneuvers are fairly sanguineous or if the fallopian 
tubes present a certain degree of dilation. The suggest-
ed antibiotic regimen is metronidazole 1 g rectally at 

the time of the procedure, plus doxycycline 100 mg 
twice daily for 7 days.Steroid (prednisolone) premed-
ication is prescribed in asthmatics when intravenous 
contrast is used; there-fore, it is reasonable to do the 
same for HSG because intravasation is also possible 
from this procedure.

Catheterization Technique
For the catheterization technique, the patient is 

placed on the fluoroscopic machine in a gynecologic 
examination position. After cleaning the external gen-
ital area with antiseptic solution, the vagina is dilated 
by a gynecologic dilator. The cervix is localized and 
cleansed with iodine solution. Afterward, the uterine 
cervix is straightened by one (at the 12 o’clock posi-
tion) or two (at the 9 and 3 o’clock positions) surgi-
cal forceps exercising a degree of pulling. Next, the 
outside uterine cervix ostium is catheterized. The 
catheterization can be performed in two ways. In the 
authors’ country, a salpinographer with a bell-shaped 
end (diameter depends on the case) is pushed through 
the vagina and fits in the external uterine cervix osti-
um. In the second technique, the salpingographer has 
a plastic cup-shaped end that is fitted to the external 
uterine cervix ostium, creating a void phenomenon. 
In both techniques, there is a syringe with iodinated 
hydrosoluble contrast medium at the other end of the 
salpingographer. The vagina dilator is taken off after 
catheterization of the external uteri cervix ostium and 
before administration of the contrast medium.

Contrast Media
In the past, oil-soluble contrast media were mainly 

used. Today, we use all available iodinated hydrosol-
uble contrast media. According to international liter-
ature, the use of oil-soluble contrast media increases 
the pregnancy rate and contributes to a decrease in 
conception time after the salpingography is performed. 
However, Spring and coworkers found that there is no 
evidence that the choice of the contrast material affects 
the rate of term pregnancy. Moreover, they reported 
that oil-soluble contrast media may promote granulo-
matous inflammation in the presence of obstructed or 
inflamed fallopian tubes.

Radiological Views
One conventional radiograph of the pelvis (on a 24– 

30 cm radiologic film) is necessary before the contrast 
medium is administrated into the uterine cavity so that 
possible intrapyelic masses or calcifications will not 
complicate interpretation of the images. A metallic 
marker is placed over one side of the pelvis to indicate 
the right or left side of the patient. Next, the examina-
tion is performed under fluoroscopic control so that ra-
diographs can be taken during the filling of the uterine 
cavity (usually 2-3 cm of contrast medium is sufficient) 
and again during the filling of the fallopian tubes. Final-
ly, after the removal of the salpingographer, we radio-
graphically check the presence of contrast medium in 
the peritoneal cavity. The total amount of injected con-
trast medium should not exceed 10 mL. Additional spot 
radiographs are obtained to document any abnormality 
that is seen. Before the first radiograph, we also fluoro-
scopically check the reflux of the contrast medium.

Complications
The two most common complications of HSG are 

pain and infection. These and other complications and 
side effects are summarized below.
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● Uterine contractions and discomfort due to the 
introduction of contrast medium into the uterine cavi-
ty: The most common type of pain referenced is subab-
dominal colic caused by dilation of the uterine cavity. 
A more diffuse pain, caused by irritation of the peri-
toneum due to the contrast medium, has also been re-
ported. Pain can be minimized by slowly injecting the 
contrast medium and using isosmolar contrast agents.

● Postprocedural infection: Spreading and gener-
alization of intrapyelic inflammation may happen in 
cases of chronic inflammation and hydrosalpinges, or 
after severe uterine injury caused by the examination 
maneuver.

● Vasovagal reaction: A possible reaction to ma-
nipulation of the cervix or inflation of a conclusion 
balloon in the cervical canal.

● Traumatic elevation of endometrium by the in-
serted cannula: A complication which does not cause 
significant consequences.

● Uterine perforation and tubal rupture: These 
complications are very rare.

● Venous or lymphatic intravasation of contrast me-
dia: With a water-based contrast medium there is no ad-
verse effect on the patient, but it can make interpretation 
of the image difficult. It occurs more commonly in the 
presence of fibroids or tubal obstruction. Extravasation 
of the contrast medium could occur if the contrast me-
dium is administered too quickly, if the endometrium is 
injured during the catheterization, or if the examination 
is performed during menstruation. Extravasation is also 
possible when common or special inflammations of the 
endometrium are present due to the intercourse rate be-
tween the uterine vein and the ovarian veins.

● Allergic reaction to contrast media: Such a reac-
tion is very uncommon with the use of the low-osmolar 
nonionic contrast agents currently available.

● Radiation exposure to the ovaries: Exposure is 
minimal and can be reduced if the proper technique is 
utilized.

Normal Findings
On face radiographs, the uterine cavity has a nor-

mal trigonal shape and the apex of the triangle corre-
sponds to the isthmus, which is nearly 3.7 cm wide. 
The apex is pointed downwards and connected to the 
internal ostium of the cervix uteri, which is 2.5 cm in 
total length. The base of triangular uterine cavity is the 
fundus, which can be concave, flattened, or slightly 
convex. On both sides of its base, in the area of the 
lateral horns, the two fallopian tubes are drowned. The 
fallopian tubes are separated into three segments: isth-
mus (attached to the uterus, not imaged in several cas-
es), ampullary (in the middle, the longest and widest 
segment), and bell-shaped (to the distal end). There are 
two ostiums: the internal or uterine, and the external 
or abdominal. From the abdominal ostium, the con-
trast medium disperses and diffuses into the peritone-
al cavity. Remaining contrast medium in the furrows 
of the peritoneum can be observed up to 3 hours after 
administration. Very often, the contrast medium in the 
rectouterine pouch of the peritoneum (Douglas’ space) 
can demonstrate the profile of the coordinate ovary.

Congenital Uterus Anomalies
Congenital uterus anomalies are caused by incom-

plete junction of the paramesonephric ducts (Muller 
ducts), or Extravasations of the contrast medium. 

The true incidence and prevalence of mullerian 
duct anomalies are difficult to assess. Examination of 
different patient populations, nonstandardized clas-
sification systems, and differences in diagnostic data 
acquisition has resulted in widely disparate estimates, 
with a reported prevalence that ranges from 0.16 to 
10%. As a result of selection bias, a prevalence of 8 
to 10% has been reported in women being evaluated 
with HSG because of recurrent pregnancy loss. The 
overall data suggest that the prevalence both in women 
with normal fertility and in women with infertility is 
approximately 1%, and the prevalence in women with 
repeated pregnancy loss is approximately 3%.

While the majority of women with mullerian duct 
anomalies have little problem conceiving, they have 
higher associated rates of spontaneous abortion, pre-
mature delivery, and abnormal fetal position and dys-
tocia at delivery. Most studies report an approximate 
frequency of 25% for associated reproductive prob-
lems, compared with 10% in the general population. 
Primary infertility in these women usually has an ex-
tra uterine cause and is not generally attributable to 
mullerian duct anomalies alone. Additionally, cervical 
incompetence has been reported to be associated with 
these anomalies.

According to the American Society of Reproduc-
tive Medicine, there are seven different classes of mul-
lerian duct anomalies:

Class I: Segmental agenesis or variable degrees of 
uterovaginal hypoplasia. The anomaly can be detected, 
because of the amenorrhea, before HSG is performed.

Class II: Unicornuate uteri that represent partial or 
complete unilateral hypoplasia. In rare cases of degen-
eration of the mesonephric duct, the uterine cavity ap-
pears monocular when imaged, placed right or left of 
the middle line. The unicornuate uterus contacts only 
the coordinate fallopian tube.

Class III: Didelphys uterus. This is a rare abnor-
mality that results from complete nonfusion of the 
mullerian ducts, and includes the duplication of the 
uterine cavity, cervix neck, and vagina. Rarely, this 
uterus has a single vagina.

Class IV: Bicornuate uterus that demonstrates 
incomplete fusion of the superior segments of the 
uterovaginal canal. The uterine cavity is divided in 
two; each half has a narrow-length shape and stands 
apart from the other.

Class V: Septate uteri that represent partial or com-
plete nonresorption of the uterovaginal septum.

Class VI: Arcuate uterus resulting from nearly 
complete resorption of the septum. Along with the pre-
vious anomaly, these are the most common congenital 
anomalies (50%) in cases detecting female infertility.

Class VII: Anomalies that comprise sequelae of in 
utero diethyloestradiol exposure.

Another congenital anomaly, caused by inadequate 
hormonic stimulation as a fetus, is small uterine cavi-
ty size with normal vaginal length. This is a common 
finding in cases of female infertility.

Abnormal Findings
Fibromyomas
While fibromas are diagnosed by suprapubic ultra-

sound, submucosa fibromyomas are imaged as smooth 
filling defects in the uterine cavity. Differential diagno-
sis must be made from endometrial polyps or possible 
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pregnancy. Small intramural fibromyomas do not distort 
the endometrial cavity and are not visualized on HSG. 
Subserous fibromyomas can provoke smooth filling de-
fects or smooth repression of the fallopian tubes only if 
they are located in the lateral walls of the uterus.

Endometrial Polyps
Endometrial polyps are focal overgrowths of the 

endometrium. They usually manifest as well-defined 
filling defects and are best seen during the early filling 
stage. Small polyps may be obscured when contrast 
material completely fills the uterine cavity and may 
be indistinguishable from a small submucosal myoma. 
Sonohysterography has become the preferred method 
of imaging endometrial polyps.

Internal Endometriosis (Adenomyosis)
Adenomyosis is caused by the presence of ectopic 

islets of active endometrium in the muscularis wall of 
the uterus. It is usually imaged as a pointed projection 
of 2 to 3 mm length, perpendicular to the uterine wall 
after contrast medium administration. Rarely, this is 
imaged as a sack-shaped projection filled by contrast 
medium, 4 mm to 1 cm in length. Differential diag-
nosis should include the hyperplasia of the endome-
trium and the entrance of the contrast medium in the 
myometrium or in the nutrient arteriole of submucosa 
fibromyomas.

Uterine Cancer
Uterine cancer manifests as an irregular filling de-

fect, but is rarely diagnosed by the HSG method.
Intrauterine Adhesions
Intrauterine adhesions are most commonly caused 

by endometrial trauma of curettage. They are also seen 
in patients with chronic endometriosis due to tubercu-
losis. Genital tuberculosis primary affects the fallopian 
tubes, and 50% of patients with tubal disease also have 
a uterine abnormality. Intrauterine adhesions manifest 
as irregular filling defects, most commonly as linear 
filling defects arising from one of the uterine walls.

Hydrosalpinx
HSG is the best method for visualizing and eval-

uating the fallopian tubes. Hydrosalpinx is a common 
finding that results from a previous inflammation of 
the fallopian tubes (salpingitis). This is usually the se-
quelae of distal tubal occlusion, leading to dilation of 
the proximal segment. The radiologic image shows a 
dilated lumen in one or more spots, and the contrast 
medium will not make its way to the peritoneal cavity

Tuberculated Salpingitis

This entity usually causes distant fallopian tube 
end obliteration. In extensive infections, multiple con-
strictions along the course of fallopian tube can form, 
resulting in areas of dilation and stenosis. Abnormal 
uterine and vaginal profiles are observed in cases of 
widespread infection.

Salpingitis Isthmica Nodosa
Salpingitis isthmica nodosa is a disease of un-

known etiology, characterized by multiple small out-
pouchings or diverticula affecting one or both fallopian 
tubes. It is presumably caused by pelvic inflammatory 
disease or endometriosis and is associated with ectopic 
pregnancy and infertility.

Nondrawing of the Fallopian Tubes
This is the most common finding during the exam-

ination and is usually caused by poor technique, spasm, 
or obliteration of the fallopian tube. Poor technique in-
cludes imperfect straightening of the external cervical 
ostium or an inadequate amount of contrast medium in 
the uterine cavity. The cornual portion of the fallopian 
tube is encased by the smooth muscle of the uterus and, 
if there is a spasm of the muscle during HSG, one or 
both tubes may not fill. Using radiography, tubal spasm 
cannot be distinguished from tubal occlusion. This could 
be avoided by progressive administration of the contrast 
medium or, when the spasm occurs, administration of a 
spasmolytic agent to relieve spasm, helping differentiate 
cornual spasm from true occlusion. Obliteration is usu-
ally caused by previous inflammation or uterine surgery 
and manifests as nonopacification or abrupt cutoff of the 
fallopian tube with no free intraperitoneal spillage.

External Adhesions
External adhesions occur secondary to previous 

inflammation or surgery, similar to the causes of tubal 
occlusion. Peritubal adhesions prevent contrast materi-
al from flowing freely around the bowel loops as seen 
in normal cases, and most commonly manifest as loc-
ulation of the contrast material around the ampullary 
portion of the tube.

Conclusion. HSG remains the front-line imaging 
modality in the investigation of infertility. It is an ac-
curate means of accessing the uterine cavity and tubal 
patency, but has a

low sensitivity for the diagnosis of pelvic adhe-
sions, which is why it cannot replace laparoscopy. It 
requires knowledge of the female anatomy as well as 
skillful technique in order to avoid pitfalls and misin-
terpretations.
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АДГЕЗИВНА АКТИВНІСТЬ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ, 
ІЗОЛЬОВАНИХ ВІД ХВОРИХ З СЕЧОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ

Вивчено особливості прояву адгезивних властивостей (АВ) штамів Enterobacteriaceae, ізольованих від хворих 
з сечокам’яною хворобою для розуміння механізму відбору епідемічно значущих патогенів з подальшою розроб-
кою нових терапевтичних підходів до прогнозування та лікування хворих. Найбільші показники адгезії визначені для 
Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Enterobacter cloaceae.

Ключові слова: сечокам’яна хвороба, адгезивна активність, мікроорганізми.

Изучены особенности проявления адгезивных способностей (АС) штаммов Enterobacteriaceae, изолированных 
от больных мочекаменной болезнью для понимания механизма отбора эпидемично значимых патогенов с дальней-
шей разработкой новых терапевтических подходов к прогнозированию и лечению больных. Самые большие показа-
тели адгезии были получены для Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Enterobacter cloaceae.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, адгезивная активность, микроорганизмы.

The features of display adhesive properties (AV) strains of Enterobacteriaceae, isolated from patients with urolithiasis 
for understanding the mechanism of selection of relevant epidemiological pathogens, followed by the development of new 
therapeutic approaches to predicting and treating patients. The highest rates of adhesion determined for Escherichia coli, 
Klebsiella pneumonia, Enterobacter cloaceae.

Key words: urolithiasis, аdhesive activity.

Етіопатогенез розвитку сечокам’яної хвороби 
(СКХ) до цього часу остаточно не встановлений. 
Механізм утворення каменів пов’язаний з порушен-
ням процесів обміну на рівні клубочково-канальце-
вої системи, з утворенням білково-полісахаридної 
«матриці». Подальше зростання сформованого мі-

кроліту залежить від порушення пасажу сечі, за-
пального процесу в нирках, в умовах посиленої 
седиментації солей, ступеня іонно-електролітного 
дисбалансу [1, 2].

В розвинених країнах світу із 10 млн. населення 
400 тис. страждають на СКХ. В деяких районах хво-
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роба має епідемічний характер і є крайовою патоло-
гією. Але є країни, де хвороба зустрічається рідко.  
В Україні ендемічними щодо сечокам’яної хвороби, 
є райони Західного Донбасу, окремі регіони Дніпро-
петровської, Харківської областей [1,2].

Сечокам’яна хвороба – поліетіологічне захворю-
вання. Вона виникає внаслідок вроджених аномалій, 
кліматичних умов, дефіциту вітамінів, мікроеле-
ментів, гормональних порушень, змін рН сечі, за-
пальних процесів та є однією з найчастіших причин  
операцій на нирках та сечоводах. Про неї відомо 
багато, але досі не з’ясовано всіх причин утворення 
каменів [3].

Головною передумовою виникнення сечового 
каменю є перенасичення сечі каменеутворюючими 
субстанціями, що призводить до травмування сечо-
вивідніх шляхів і контамінацієй мікроорганізмами. 
Підвищення впливу антропогенного фактору на 
здоров’я людини приводить до змін, що характери-
зуються збільшенням алергічних реакцій та імуно-
логічних порушень. Дослідження фахівців вказують 
на роль різних видів кишкових бактерій при пато-
логії як етіологічний фактор розвитку сечокам’яної 
хвороби [3].

Однією із характерних рис інфекційного проце-
су є адгезія мікроорганізмів, яка полягає в прикрі-
пленні патогенних бактерій до слизових оболонок 
сечового міхура та відповідає за початкову стадію 
інфекційного процесу. Це незмінний фактор для по-
дальшого збільшення концентрації мікробів в ма-
кроорганізму є впровадженням до етапу вегетації 
або інвазії [4]. При адгезії патоген прикріплюється 
до клітин хазяїна за допомогою фібріл та пілей та 
виділяє адгезини – поверхневі білкові молекули, які 
зв’язані з цитоплазматичною мембраною мікроба та 
є одним із факторів вірулентності [4, 5]. 

Метою дослідження було вивчення адгезивних 
властивостей (АВ) штамів мікроорганізмів, ізольо-
ваних від хворих на сечокам’яну хворобу (СКХ) та 
хворих, у яких прояв хвороби був обтяжений цисти-
том та уретритом.

Матеріали та методи. 
Нами було досліджено зразки сечі 92 хворих з 

сечокам’яною хворобою, які проходили обстеження 
в нефрологічному центрі Харківської обласної клі-
нічної лікарні № 2 за період 2011-2013 рр. Об’єктом 
дослідження були штами мікроорганізмів, виділен-
ня яких проводили у відповідності до норматив-
них документів. Усі використані для дослідження 
штами були типовими за своїми морфологічними, 
культуральними та біохімічними властивостями. 
Приготування суспензій мікроорганізмів із визна-

ченою концентрацією мікробних клітин проводили 
за допомогою прилада Densi-La-Meter (виробництва 
PLIVA-Lachema, Чехия; довжина хвилі 540 нм). 
Суспензію готували відповідно інструкції, яка до-
дається до приладу та інформаційного листа про но-
вовведення в системі охорони здоров’я № 163-2006 
«Стандартизація приготування мікробних суспен-
зій», г. Київ. Синхронізація культур перед проведен-
ням досліження досягалась одноразовим впливом 
низької температури. Вивчення адгезивних власти-
востей (АВ) бактерій проводили згідно з методикою 
В. І. Бриліса та співавторів [6], обчислюючи серед-
ній показник адгезії (СПА), коефіцієнт адгезії (КА) 
та індекс адгезивності мікроорганізмів (ІАМ). СПА 
відображає середню кількість мікробних клітин, 
прикріплених на одному еритроциті. КА – питома 
вага еритроцитів, що брали участь у адгезії. ІАМ – 
відношення середньої кількості мікробних клітин 
розташованих на одному еритроциті до величини 
коефіцієнту адгезії в перерахунку на 100. Щодо 
критеріїв адгезивності, то мікроорганізм вважають 
неадгезивним при ІАМ < 1,75; низькоадгезивним – 
від 1,76 до 2,5; середньоадгезивним – від 2,51 до 4,0 
та високоадгезивним при ІАМ більш ніж 4,0 [7, 8]. 
Експерименти проводили у трьохразових повторю-
ваннях. Результати обробляли статистично за допо-
могою комп’ютерних програмних пакетів Місrosoft 
ЕхсеІ-2003 та «Віостат– 4». Для характеристики по-
казників адгезивної активності використовували па-
раметричні критерії з визначенням середнього зна-
чення (М) і його стандартної помилки (т) [8].

Результати та їх обговорення
Для досліджень було обрано 78 штамів роду 

Enterobacteriaceae (45 штамів були вилучені від хво-
рих на сечокам’яну хворобу). Із 92 (загальної кіль-
кості) були обстежені 83 хворих на сечокам’яну хво-
робу, що складало 90,3%. Кількість хворих на СКХ, 
обтяжених циститом складала 5 чоловік (5,4%), 
а кількість хворих з СКХ, обтяжених уретритом –  
4 чоловіка (4,3%).

Із 90,3% хворих на СКХ перебіг захворювання 
ускладнювався наявністю патологічної мікрофлори 
у 54 чоловік (58,8%), яка сприяє погіршенню стану 
хворого та збільшення тривалості хвороби і терміну 
лікування.

В результаті мікробіологічних досліджень від 
хворих на сечокам’яну хворобу та інфекції сечо-
вих шляхів були ізольовані бактерії, зокрема: E.coli,  
K. pneumoniae, Enterobacter sp, Enterobacter cloaceae, 
Citrobacter freundii, Providencea rettgeri.

Співвідношення мікроорганізмів, ізольованих 
від хворих на СКХ представлено у табл. 1.

Таблиця
Процент виділення мікрофлори від хворих на сечокам’яну хворобу та інфекції сечових шляхів

Штами
Загальна 
кількість 
штамів,%

Кількість 
штамів від хворих 

з СКХ,%

Кількість штамів від хворих з СКХ, обтяженою

циститом,% уретритом,%

Escherichia coli 44,87 19,23 15,38 10,25

Klebsiella 
pneumoniae 19,23 15,38 2,56 1,28
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Enterobacter sp 15,38 6,41 5,12 3,84
Enterobacter 

cloaceae 12,82 8,97 2,56 1,28

Citrobacter freundii 5,12 2,56 1,28 1,28
Providencea rettgeri 2,56 1,28 1,28 Х

Примітка: Х– штами не виділяються

В результаті дослідницької роботи у хво-
рих на СКХ було вилучено бактерії роду 
Enterobacteriaceae, а саме: E.coli – 44,87%,  
K. pneumoniae – 19,23%, Enterobacter sp – 15,38%, 
Enterobacter cloaceae – 12,82%, Citrobacter freundii –  
5,12%, Providencea rettgeri – 2,56%. У всіх хворих 
на СКХ, яка обтяжена циститом та уретритом вста-
новлений 100,0% виділення штамів мікроорганіз-
мів із сечі.

У 31,5% хворих мікроорганізмів не виявлено, 
що вказує на відсутність мікробної патології при 
СКХ.

Адгезивна активність штамів мікроорганізмів 
розцінюється, як один із факторів патогенності. Ми 
обчислили середній показник адгезії (СПА), кое-
фіцієнт адгезії (КА) та індекс адгезивності мікро-
організмів (ІАМ). Дані по визначенню показників 
адгезії серед мікроорганізмів, виділених із сечі при 
СКХ надані в таблиці 2.

Таблиця 2
Адгезивний потенціал штамів 

Штами 
Показники адгезії (М±ш)

СПА КА.% ІАМ
Escherichia 

coli 3,02±0,04 89,4±0,51 3,56±0,12

Klebsiella 
pneumoniae 2,6І±0,21 86,1±0,45 3,01±0,09

Enterobacter 
cloaceae 2,79±0,06 87,5±0,15 3,39±0,06

Дослідження показників адгезії, які надані в 
таблиці 3, показали, що для штамів Escherichia 
coli СПА складав в середньому (3,02±0,04),  
КА (89,4±0,51), ІАМ (3,56±0,12), для штамів 
Klebsiella pneumoniae СПА був в межі (2,61±0,21), 
КА (86,1 ±0,45), ІАМ (3,01±0,09), а для Enterobacter 
cloaceae середні показники СПА становили 
(2,79±0,06), КА (87,5±0,15), ІАМ (3,39±0,06).

Найбільші показники адгезії визначені для 
Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Enterobacter 
cloaceae. Значення СПА та ІАМ для вказаних 
культур суттєво між собою не відрізнялись. Для 
Citrobacter freundii та Providencea rettgeri СПА та 
ІАМ були низькими (1,2±0,14) та (1,1±0,12), тобто 
дані мікроорганізми не можуть бути контаміную-
чою флорою для перебігу СКХ.

Виділені штами Klebsiella pneumonia, 
Enterobacter sp, Escherichia coli були середньо-
адгезивними, а штами Citrobacter freundii та 
Providencea rettgeri – слабоадгезивні.

Висновки
1. Встановлено, що у хворих на сечокам’яну 

хворобу мікробна популяція була виявлена у 54 об-
стежених (58,8%). 

2. У хворих на СКХ, обтяжену циститом та уре-
тритом мікробний профіль становить 100,0%

3. Визначено, що домінуючим штамом серед 
виділених мікроорганізмів була Escherichia coli – 
44,87%

4. Штами мікроорганізмів, виділених із сечі у 
хворих на сечокам’яну хворобу характеризувались 
середньоадгезивним потенціалом, де ІАМ складав 
3,01-3,59.
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ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У статті обґрунтована переконлива необхідність у наявності високоефективних знеболювальних засобів на по-
стачанні у медичній службі Збройних Сил України як у мирний час, так і на особливий період, зокрема забезпечення 
групою нестероїдних протизапальних лікарських засобів. Представлена та приведена їх систематизована диферен-
ційована класифікація, визначене їх подальше використання у військово-медичній службі.

Ключові слова: нестероїдні протизапальні лікарські засоби, анальгетична активність, класифікація, формулярна  
система.

В статье обоснована убедительная необходимость в наличии высокоэффективных обезболивающих средств на 
поставке в медицинской службе Вооруженных Сил Украины как в мирное время, так и на особый период, в частно-
сти обеспечение группой НПВП. Представлена и приведена их систематизированная дифференцированная клас-
сификация, определено их дальнейшее использование в военно-медицинской службе. 

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные лекарственные средства, анальгетическая актив-
ность, классификация, формулярная система.

The article proved compelling need for the availability of highly efficient analgesics in supplying the medical service of 
the Armed Forces of Ukraine both in peacetime and in the special period, including the provision of a group of. Submitted 
and presented their systematic classification differentiated defined their further use in military medical service. 

Key words: non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgetic activity, classification, formulary system.

Актуальність статті. Першочерговим завданням 
в системі медичного забезпечення ЗС України висту-
пає її складова – збереження та зміцнення здоров’я 
військовослужбовців. Сучасні умови проходження 
військової служби зумовлюють можливість появи 
численних дискомфортних станів, що супроводжу-
ються больовими відчуттями. Забезпечення потреб 
своєчасного і адекватного знеболення військовослуж-
бовців особливо актуальне як у повсякденній служ-
бовій діяльності, так і під час ведення бойових дій, 
проведення навчально-бойових задач. 

Постановка проблеми. Близько 64 млн людей 
у світі щорічно страждають від болю, який спричи-
нений травмою, а ще 20 млн – від болю, пов’язаного 
з хірургічними маніпуляціями, неконтрольованого 
післяопераційного болю [10, с. 62-71]. Біль супро-
воджує будь-який патологічний процес в організмі 
людини і є фізіологічною реакцією на пошкоджен-
ня або запалення живої тканини. Міжнародна асо-
ціація з вивчення болю визначає біль як «неприєм-
не сенсорне і емоційне переживання, пов’язане з 
дійсним або потенційним пошкодженням тканин» 
(IASP, 1979; 1996). Біль є мобілізуючим фактором, 
спрямованим на усунення неприємних відчуттів та 
подолання джерела виникнення болю. Проблеми, 
пов’язані з ним, стають першочерговими, а всі інші 
набувають другорядного характеру. 

Сучасні світові стандарти розглядають больо-
вий синдром як одну з найзначніших проблем, що 
несе відчутно вагомі негативні соціально-економіч-
ні наслідки. Так, у США прямі та непрямі медичні 
витрати, спричинені тими чи іншими больовими 
синдромами, становлять близько 4 млрд доларів. 
Неадекватне знеболення призводить до подовжен-

ня періоду видужання, погіршення перебігу захво-
рювання, збільшення вартості лікування та значно 
погіршує якість життя пацієнтів [3, 4, с. 17-22].  
Знеболення в ургентних ситуаціях не завжди є 
ефективним внаслідок використання малоефектив-
них лікарських посередників, через пригнічуючий 
вплив медикаментів на системи дихання і крово-
обігу, застарілих схем їх застосування, а також зни-
ження чутливості пацієнтів до анальгетичних пре-
паратів [2, с. 5-12]. 

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження стало вивчення і узагальнення класифіка-
ційної належності численної кількості представни-
ків групи нестероїдних протизапальних препаратів 
на фармацевтичному ринку України, систематиза-
ція та дослідження частки вищезазначеної групи на 
оснащенні у медичній службі Збройних Сил Укра-
їни, проведення порівняльного аналізу переліку 
препаратів різної класифікаційної приналежності. 
У процесі проведення дослідження використовува-
лись методи логічного, документального, систем-
ного огляду та аналізу, порівняння, угруповування.

Виклад основного матеріалу. Основною в лі-
куванні болю є терапія, що застосовується залежно 
від інтенсивності та вираженості болю (ступінчас-
те знеболювання), або терапія, що діє на основний 
механізм розвитку болю. Лікарські засоби, що вико-
ристовують для ліквідації болю, можна поділити на: 

1) засоби центральної дії (опіоїдні анальгетики, 
неопіоїдні препарати з анальгетичною активністю, 
препарати змішаної дії тощо); 

2) лікарські засоби периферичного типу (міс-
цеві анестетики; ненаркотичні анальгетики з групи 
пропіонової кислоти, саліцилатів тощо); 
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3) інші засоби для знеболювання (блокатори 
серотонінових рецепторів; β-адреноблокатори;  
міорелаксанти тощо) [1, с. 129].

Препаратами вибору, які патогенетично бло-
кують зазначений фермент, є нестероїдні проти-
запальні препарати (НПЗП). Вибір лікарських 
засобів, їх комбінація і дозування в значній мірі ви-
значаються станом пацієнтів, особливостями клі-
нічної картини і їх переносимості. В Європі НПЗП 
стоять на першому місці серед препаратів для ку-
пірування болю [14, с. 287-333]. Щодо ситуації на 
фармацевтичному ринку України, то варто зазначи-
ти, що відмічається тенденція превалювання НПЗП 
серед інших анальгетиків. 

Упродовж більше ніж двох століть запропоно-
вано понад 70 модифікацій даної групи препаратів, 
які мають різноманітну хімічну структуру. Згідно з 
рекомендаціями ВООЗ, НПЗП входять до всіх рів-
нів ступінчастої терапії болю як самостійно, так і 
до складу багатокомпонентних препаратів (аско-
фен, терафлекс, цитрамон-П, пенталгін, солпадеїн, 
колдрекс і багато інших). І нині межі клінічного за-
стосування зазначеної групи препаратів продовжу-
ють розширюватися.

За сучасними уявленнями ідеальний НПЗП пови-
нен відповідати наступним критеріям [6, с. 131-142]:

– зворотно інгібувати циклооксигеназу;
– викликати швидке настання ефекту;
– мати короткий період напіввиведення;
– не викликати ускладнень у місці ін’єкції.
Серед переваг використання групи НПЗП є 

їх опіоїдозберігаючий ефект, що дає можливість 
швидше активізувати пацієнта, скоротити строки 
госпіталізації та зменшити витрати на стаціонар-
не лікування та уникнути характерних ускладнень 
наркотичних анальгетиків [5].

До групи ненаркотичних анальгетиків, анти-
піретиків і нестероїдних протизапальних засобів 
відносять в першу чергу лікарські речовини, які 
виявляють:

– анальгетичну (знеболювальну) дію внаслідок 
збільшення порогу больової чутливості ноцицеп-
торів: при головних, зубних, невралгічних, сугло-
бових і м’язових болях;

– жарознижуючу (антипіретичну) дію внаслі-
док зниження чутливості гіпоталамічних центрів 
до дії вторинних пірогенних речовин, наприклад 
інтерлейкіну-1, що виявляється в зниженні чи ли-
хоманковій температурі у хворого. Антипіретики 
знижують збудливість теплового центру у стов-
буровій частині головного мозку і, впливаючи на 
хімічну і фізичну терморегуляцію, різко знижують 
тепловіддачу. Однак на нормальну температуру 
вони не впливають, а їх ефект є тимчасовим, так як 
лікування симптоматичне і не усуває причину за-
хворювання;

– місцеву протизапальну дію (антифлогістич-
ний ефект) різної сили обумовлений зменшенням 
проникності судинної стінки і зниженням її чутли-
вості до гістаміну, серотоніну, брадикініну, які ви-
кликаються простагландинами.

У той же час, у деяких випадках окремі препа-
рати виявляють особливі, специфічні терапевтичні 
властивості (антиагрегаційний та імуносупресив-
ний ефекти).

Це обумовлює дуже широке застосування лікар-
ських речовин даної групи в якості терапевтичних 
і симптоматичних засобів при лікуванні найрізно-
манітніших захворювань (простудних, гарячкових 
станів, тонзиліту, фарингіту, ревматизму, артритів, 
міокардитів, невралгій, респіраторних інфекціях, 
грипу, радикулітів, подагри та ін.).

Вся група НПЗЗ умовно поділяється на ряд 
основних «сімей» (підкласів) відповідно з актив-
ною речовиною, похідними якого вони є. Саме 
тому представники групи нестероїдних протиза-
пальних препаратів представлені в різних розділах 
міжнародної системи класифікації лікарських засо-
бів: Анатомо-терапевтичній-хімічній класифікації 
(АТХ), зокрема, у розділі «Код М. Засоби, що впли-
вають на опорно-руховий апарат» існує два під-
розділи різних рівнів, що містять наступні позиції  
[15, с. 34-40]:

M01A Нестероїдні протизапальні і протиревма-
тичні засоби:

• M01AB Похідні оцтової кислоти і споріднені 
сполуки

• M01AC Оксиками
• M01AE Похідні пропіонової кислоти
• M01AG Фенамати
• M01AH Коксиби
• M01AX Інші нестероїдні протизапальні пре-

парати і противоревматичні засоби
M02AA Нестероїдні протизапальні препарати 

для місцевого застосування:
• M02A A01 Фенілбутазон
• M02A A07 Піроксикам 
• M02A A10 Кетопрофен 
• M02A A12 Напроксен
• M02A A13 Ібупрофен 
• M02A A15 Диклофенак 
• M02A A23 Індометацин
• M02A A26 Німесулід
• M02A A65 Диклофенак, комбінації
• M02A A75 Рофекоксиб, комбінації
Вищезазначена класифікація базується на 

сегментації ринку за терапевтичними класами  
(за активним інгредієнтом) і не враховує особли-
вості лікарської практики. Лікарі призначають 
препарати згідно уявних асоціацій із симптомами 
захворювання, а не згідно терапевтичного класу лі-
карського препарату.

За особливостями фармакодинаміки НПЗП по-
діляють на:

1) з найбільш вираженими жарознижувальними 
властивостями;

2) з найбільш вираженими анальгетичними 
властивостями;

3) з найбільш вираженими антиагрегатними 
властивостями та впливом на інші сегменти гемос-
тазу;

4) ті, що впливають на концентрацію сечової 
кислоти;

5) ті, що істотно стимулюють мікросомальні 
ферменти. [12, с.327-350].

Залежно від ступеня впливу на фазу запального 
процессу НПЗП поділяються на такі групи:

I. Препарати, з впливом на фазу альтерації.
II. Препарати з вираженим впливом на фазу  

ексудації:
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1) з вираженою проти набряковою дією;
2) ті, що значно пригнічують клітинну інфіль-

трацію.
III. Препарати з вираженим впливом на фазу 

проліферації.
IV. Препарати, які мають здатність дезорганізо-

вувати сполучну тканину, таким чином впливаючи 
на результати запального процесу (склероз і цироз).

Очевидно важливою властивістю препаратів є 
їх тривалість дії, що обумовлює кратність їх при-
йому. Ця характеристика відіграє важливу роль як 
у медико-соціальному, так і у економічному аспекті 
лікування, зменшуючи навантаження на метаболіч-
ні процеси в організмі людини, а водночас і на фі-
нансові ресурси чи то окремо взятого суб’єкта, чи 
організації в цілому.

Таблиця 1
Класифікація НПЗЗ за тривалістю дії

Короткої дії
(Т1/2 = 

2-8 годин)

Середньої 
тривалості дії 

(Т1/2 = 
10-20 годин)

Тривалої дії 
(Т1/2=24 годи-

ни і більше)

ібупрофен
кетопрофен
індометацин
диклофенак
фенопрофен
вольтарен
фенамати
толметин

напроксен
суліндак
дифлюнізал

оксиками
фенілбутазон

Умовно їх можна розділити на «короткоживучі» 
з періодом напіввиведення до 6 год (ацетилсаліци-
лова кислота, диклофенак, ібупрофен, індомета-
цин, кетопрофен, німесулід, етодолак, целекоксиб 
та ін.). Вони становлять менший ризик для паці-
єнтів завдяки їх швидкій елімінації з організму. 
Ці препарати слід призначати 4-5 разів на добу.  
А також «з тривалим ефектом» з періодом напів-
виведення понад 6 год (мелоксикам, напроксен, 
піроксикам, ацеклофенак, лорноксикам та ін.), їх 
призначають від 1 до 3 разів на добу.

Зазначені лікарські засоби за своєю хімічною 
будовою можна досить чітко розділити на ряд 
основних хімічних групп, а саме:

1. Похідні саліцилової кислоти (фенілсаліцилат, 
метилсаліцилат, ацетилсаліцилова кислота); 

2. Похідні п-амінофенолу (парацетамол);
3. Похідні аніліну (дифеніламіну) – мефенамова 

кислота, ортофен, вольтарен, диклофенак – натрій;
4. Похідні 1-феніл– 3-метил– 5 – піразолону 

і піразолідін – 3 ,5– діону – антипірин (феназон), 
анальгін (метамізол), пропіфеназон, бутадіон, амі-
допірин (пірамідон, амінофеназон);

5. Похідні фенілпропіонової, нафтілпропіоно-
вої, індолоцтової, фенілоцтової і антранілової кис-
лот – оксифенілбутазон, ібупрофен (бруфен), про-
піонова кислота, напроксен, індометацин, ортофен, 
мефенамова кислота;

6. Похідні піримідохіназолону (піримідант), ті-
азолу (хлотазол), ніфлумова кислота [7, с. 272-277].

Таблиця 2
Класифікація НПЗП за хімічною структурою 

(В.О. Насонова, Я.А. Сігідін, 1985 р.)
I. Похідні кислот

Арилкарбонові кислоти
Саліцилова кислота: ацетилсаліцилова 

кислота
дифлунісал
трисаліцилат
бенорілат
саліцилат натрію

Антранілова кислота 
(фенамати):

флуфенамова кислота
мефенамова кислота
меклофенамова кислота 
ніфлумова кислота

Арилалканові кислоти
Арилоцтова кислота: диклофенак

фенклофенак
аклофенак
фентіазак

Гетероарилоцтова 
кислота:

толметин
зомепірак
клоперак
кеторолак триметамин

Індол/інденоцтові 
кислоти:

індометацин
суліндак
етодолак 
ацеметацин

Арилпропіонова 
кислота:

ібупрофен
флурбіпрофен
кетопрофен
напроксен 
фенопрофен
фенбуфен
супрофен
індопрофен
пірпрофен

Енолікова кислота
Піразолідиндіони: фенілбутазон

оксифенілбутазон
азапропазон
фепразон

Оксиками: піроксикам
мелоксикам 
лорноксикам

II. Некислотні похідні
німесулід
целекоксиб
набуметон
колхіцин

III. Комбіновані препарати
артротек (диклофенак+мізопростол) 
амбене (фенілбутазон + дексаметазон)
аспіфат (кислота ацетилсаліцилова + сукральфат)
доларен (диклофенак + парацетамол)
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На даний час відомо про існування щонай-
менше двох ізоферментів циклооксигенази, які 
інгібуються НПЗЗ. Перший ізофермент – ЦОГ-1 –  
контролює продукцію простагландинів, регулю-
ючи цілісність слизової оболонки шлунково-киш-
кового тракту, функцію тромбоцитів і нирковий 
кровообіг, а другий ізофермент – ЦОГ-2 – бере 
участь у синтезі простагландинів при запаленні, 
утворюючись під дією деяких тканинних факто-

рів, що ініціюють запальну реакцію (цитокіни та 
інші). Вважається, що протизапальна дія НПЗЗ 
обумовлена інгібуванням ЦОГ-2, а їх небажані ре-
акції – інгібуванням ЦОГ-1. 

Сучасна класифікація НПЗЗ заснована на їх се-
лективності впливу на різні форми ЦОГ, як однієї з 
провідних ланок процесу запалення (за J. Frolich, 
1997 р. із врахуванням Drugs Therapy Perspectives, 
2000, з доповненнями ) (табл. 3). [8, 9, с. 351-366].

Таблиця 3
Класифікація нестероїдних протизапальних препаратів 

за селективністю відносно різних форм циклооксигенази

Селективні 
інгібітори ЦОГ-1 

(виражена 
селективність)

Неселективні 
інгібітори ЦОГ-1 

(помірна 
селективність)

Приблизно 
рівноцінне 
інгібування 

ЦОГ-1 і ЦОГ-2

Селективні 
інгібітори 

ЦОГ-2 (помірна 
селективність)

Високо-селективні 
(специфічні) 

інгібітори ЦОГ-2 
(виражена 

селективність)

Ацетилсаліцилова 
кислота у низьких 
дозах 
Індометацин
Кетопрофен
Піроксикам
Суліндак

Більшість НПЗП 
(диклофенак, ібу-
профен, напроксен)

Лорноксикам Мелоксикам
Етодолак
Німесулід
Набуметон

Целекоксиб
Рофекоксиб
Еторикоксиб
Парекоксиб

Сучасні НПЗП умовно класифікують за ви-
раженістю протизапального ефекту на три великі 
групи (D.R. Laurence, P. N. Bennet, 1992) (табл. 4).

Таблиця 4
Класифікація НПЗП за вираженістю 

протизапального ефекту

I група – НПЗП 
з вираженою протизапальною активністю

Саліцилати Ацетилсаліцилова кислота 
(АСК)

Піразолідини Фенілбутазон, 
оксифенбутазон

Похідні індооцтової 
кислоти

Індометацин, суліндак, 
етодолак

Похідні фенілоцто-
вої кислоти

Диклофенак

Оксиками Піроксикам, мелоксикам
Алканони Набуметон
Похідні пропіонової 
кислоти

Ібупрофен, напроксен, 
флурбіпрофен, кетопрофен

Сульфонаніліди Месулід (німесулід)
Похідні інших хіміч-
них груп

Целекоксиб

II група – комбіновані препарати

 Артротек (диклофенак 50 
мг + мізопростол 200 мг)

Цитрамон П (ацетилсаліци-
лова кислота + парацетамол 
+ кофеїн)
Баралгетас (метамізол на-
трію + пітофенон +  
фенпівериній)

III група – НПЗП 
зі слабкою протизапальною активністю

Похідні антранілової 
кислоти

Мефенамова 
кислота,етофенамат

Піразолони Метамізол натрію,
амінофеназон, 
пропіфеназон

Похідні парааміно-
фенолу

Фенацетин, парацетамол

Похідні гетероари-
лоцтової кислоти

Кеторолак

Засоби з особливо вираженою протизапальною 
активністю (аспірин, похідні фенілпропіонової і 
фенілоцтової кислот, індолілоцтової кислоти, бу-
тадіон) зазвичай називають нестероїдними проти-
запальними препаратами, анальгетична та жароз-
нижувальна дія яких не є основною. Препарати ж, 
що проявляють переважно жарознижуючу і аналь-
гетичну дію (похідні піразолону, пара-амінофено-
лу, ряд саліцилатів) зазвичай позначають терміном 
«анальгетики-антипіретики» або «ненаркотичні 
анальгетики». 

За силою протизапальної дії розміщуються в на-
ступній послідовності: моваліс=целебрекс > індо-
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метацин > флурбіпрофен > диклофенак натрію > пі-
роксикам > кетопрофен > напроксен > ібупрофен >  
кислота ацетилсаліцилова. 

За анальгетичним ефектом нестероїдні проти-
запальні засоби розміщуються у такому порядку: 
моваліс=целебрекс > кеторолак > диклофенак на-
трію > індометацин > флурбіпрофен > напроксен > 
лорноксикам > ібупрофен > кислота ацетилсаліци-
лова > кетопрофен. 

Слід також відзначити, що в жодному з до-
сліджень селективні НПЗП не перевищували не-
селективні за анальгетичною ефективністю [11]. 
З’явилися повідомлення про наявність у неселек-
тивних НПЗП центрального механізму анальгетич-
ної дії, яка в більшості випадків більш виражена, 
ніж у селективних інгібіторів ЦОГ-2 [13, с. 1-7].

За анальгетичною активністю НПЗП поділяють 
на 4 групи: 

з відносно низькою анальгетичною активністю 
і коротким періодом напіввиведення (саліцилати та 
мефенамова кислота);

з високою анальгетичною активністю і корот-
ким періодом напіввиведення (диклофенак, індо-
метацин, лорноксикам і кетопрофен); 

з помірною анальгетичною активністю і серед-
нім періодом напіввиведення (похідні фенілпропі-
онової кислоти – напроксен); 

з високою анальгетичною активністю і трива-
лим періодом напіввиведення (оксиками: мелокси-
кам, піроксикам і теноксикам). 

Для лікування гострого больового синдрому 
краще використовувати препарати, що відрізня-
ються високою анальгетично активністю і корот-
ким періодом напіввиведення. 

Ранжування НПЗЗ за вираженістю анальгезу-
ючого ефекту інтерпретуються у наукових публі-
каціях по-різному. Узагальнюючи дані опосеред-
кованих досліджень (McQuay H., Moore A., 1998) 
з використанням критерію максимального повно-
го купірування болю, який до певної міри дозво-
ляє об’єктивізувати потенційну значущість різних 
анальгетиків в знеболенні, дає підставу говорити 
про певну ієрархію в протибольовій активності 

найбільш часто використовуваних в клініці НПЗЗ 
(Drugs of Choice from the Medical Letter, 1995): кето-
ролак 30 мг > (кетопрофен 25 мг = ібупрофен 400 мг;  
флурбіпрофен 50 мг) > (АСК 650 мг = парацетамол 
650 мг = фенопрофен 200 мг = напроксен 250 мг = 
етодолак 200 мг = диклофенак 50 мг = мефенамова 
кислота 500 мг) > набуметон 1000 мг.

Однією із принципових переваг НПЗП є вели-
ка кількість лікарських форм, що дозволяє піді-
брати потрібний режим знеболюючої терапії для 
конкретного пацієнта в кожній окремій клінічній 
ситуації. Останні рекомендації Управління з контр-
олю за якістю продуктів харчування та лікарських 
засобів США (FDA) і Європейського агентства з 
лікарських засобів (ЕМА) сповіщають, що НПЗП 
повинні застосовуватись у мінімально ефективних 
дозах мінімально можливими за тривалістю курса-
ми, крім того, ризик і користь від їх застосування 
повинні оцінюватися окремо для кожного конкрет-
ного пацієнта з урахуванням його індивідуальних 
особливостей. 

Надзвичайно варіативна класифікація групи 
нестероїдних протизапальних лікарських засобів, 
на нашу думку, ускладнює можливість пошуку та 
вибору конкретного найменування для обґрунто-
ваної мотивації включення до формулярного пере-
ліку, зокрема військово-медичної служби Збройних 
Сил України. Відсутність універсальності, з ін-
шого боку, залишає суперечливі думки із приводу 
питання класифікаційного відбору препаратів до 
формуляру, однак уникає дублювання та сприяє 
функціонуванню формулярної системи шляхом 
упорядкування переліку лікарських засобів. 

Висновки, зроблені в результаті дослідження
1. Група НПЗП на даний час продовжує актив-

но використовуватись у військово-медичній службі 
для подолання больових відчуттів військовослуж-
бовців у зв’язку із доведеною ефективністю та без-
печністю. 

2. Диференційована версія наявних на сьогодні 
класифікацій групи НПЗП ускладнює єдиний під-
хід при включенні препарату до військового фор-
муляру та водночас є альтернативою. 
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КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САЛЬПІНГООФОРИТІВ 
НА ТЛІ ДЕЯКОЇ УРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

Робота присвячена дослідженню проблеми запальних захворювань внутрішніх статевих органів, які поєднуються  
з урологічною патологією запального генезу в дівчат-підлітків. 

Ключові слова: сальпінгоофорит, дівчата-підлітки, запальні захворювання нирок та сечового міхура.

Работа посвящена исследованию проблемы воспалительных заболеваний внутренних половых органов, соче-
таных с урологической патологией воспалительного генеза у девушек-подростков. 

Ключевые слова: сальпингоофорит, девушки-подростки, воспалительные заболевания почек и мочевего пузыря.

The thesis is dedicated to investigation of the problem of the inflammatory diseases of internal genitalia combined with 
inflammatory urological pathology in the adolescent girls. 

Key words: salpingo-ophoritis, inflammatory diseases of kidneys and urine bladder, adolescent girls. 

Актуальність теми. Запальні захворювання 
органів малого тазу (ЗЗОМТ) представляють групу 
захворювань верхнього відділу статевого тракту. 
ЗЗОМТ – одна з актуальних медичних проблем, що 
суттєво впливають на здоров’я мільйонів дівчат-
підлітків та жінок дітородного віку [1, с. 102].

ЗЗОМТ виникають унаслідок висхідного по-
ширення інфекції у внутрішні статеві органи, при 
чому вираженість клінічної картини здебільшого 
залежить від їх етіології і може варіювати від ма-
лосимптомного перебігу до дуже яскравих клініч-
них проявів запального процесу. У цілому ЗЗОМТ 
притаманні такі симптоми: біль понизу живота, 
болючість під час статевого акту та бімануально-
го вагінального дослідження, міжменструальні або 
патологічні виділення з піхви, а також підвищення 
температури тіла [2, с. 139].

Останнім часом більше уваги приділяється 
поєднаній інфекції сечовидільної і статевої сис-
теми, особливо в дівчаток. Тісний анатомічний і 
функціональний взаємозв’язок статевої і сечови-
дільної системи є основою частотою поєднання 

нефрологічних, урологічних та гінекологічних за-
хворювань. Однією з питомих проблем дитячого 
віку є інфекції сечових і статевих шляхів. Частота 
вульвовагініта у дівчаток коливається від 13,5% до 
33%, при чому більше 60% вульвовагінітів мають 
рецидивуючий характер. Це зумовлено зниженням 
місцевої і загальної реактивності організму, що є 
наслідком пригнічення імунітету, дисбіозу поло-
гових шляхів у матері, порушенням нормального 
періоду адаптації новонародженого, порушенням 
становлення мікробіоценозу слизових оболонок 
дитини, тощо. Порушення бар’єрних властивостей 
слизових оболонок статевих органів призводить 
до бактеріальної колонізації цих зон і формування 
умов для створення резервуара інфекції біля зо-
внішнього отвору уретри та інвазії мікроорганізмів 
у сечовий міхур [3, с. 34; 4, с.1 ].

Етіологічна структура запальних захворювань 
сечостатевих органів, незалежно від віку, відріз-
няється динамічністю і збудники цих захворювань 
змінюються залежно від різних факторів і, в першу 
чергу, під дією антибіотикотерапії. Важливу роль 
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при цьому відіграє ступінь колонізації – масивна 
сприяє розвитку інфекційного процесу. Причина-
ми активації умовно-патогенної мікрофлори та на-
ступного розвитку запального процесу може бути 
застосування антибактеріальних препаратів, які 
порушують нормальні взаємозв’язки в мікроценозі 
слизової, а також зниження загального та місцево-
го імунітету, зміна гормонального статусу [5, с. 32;  
6, с. 107; 7, с. 101; 8, с. 83].

Мета роботи. Вивчити особливості клінічного 
перебігу сальпінгоофоритів, їх структуру, частоту, 
стадійність виникнення на тлі урологічної патоло-
гії у дівчат.

Для досягнення поставленої мети обстежено 
318 дівчат-підлітків, за згодою батьків, що відо-
бражено в поінформованих картах згоди, які згід-
но з дизайном дослідження були розподілені на 
такі групи: до І (основної) групи увійшло 116 ді-
вчат– підлітків, хворих на сальпінгоофорит на тлі 
запальних захворювань нирок та сечового міхура; 
ІІ (порівняльну) групу склало 169 дівчат-підлітків, 
хворих на сальпінгоофорит без супутньої урологіч-
ної патології запального генезу, до ІІІ (контрольної) 
групи увійшло 33 практично здорові дівчини.

Провівши ретроспективний порівняльний ана-
ліз гінекологічних захворювань внутрішніх стате-
вих органів у дівчат-підлітків Буковини за 2007-
2012 рр., звернули увагу на тенденцію до зростання 
протягом цього періоду рівня захворюваності на 
згадану патологію та її поширеність. При цьому 
спостерігалися їх стабільно високі показники, які 
були значно вищими за подібні загальнодержавні.

Так, в 2011 році показник захворюваності на 
сальпінгоофорити дівчат Буковини перевищив за-
гальнодержавний в 1,96 раза, а поширеності в 1,68 
раза, що можна пояснити оптимізацією роботи ди-
тячих гінекологів щодо виявлення цієї патології у 
дівчат, нестабільною екологічною ситуацією на 
зазначених місцевостях, а в 2012 році захворюва-
ність на сальпінгоофорити у дівчат області стано-
вила 10,72 випадку, поширеність – 23,25 випадку 
на 1000 відповідного населення. 

Проведений аналіз соціальних факторів виник-
нення запальних захворювань внутрішніх статевих 
органів на тлі запальних захворювань нирок та се-
чового міхура показав, що тільки у 44 пацієнток 
(37,9%) основної групи (І) були задовільні матері-
ально-побутові умови, які давали змогу дотриму-
ватися правил особистої гігієни в будь-якому віці 
дівчинки, а в 72 пацієнток (62,1%) матері або обоє 
батьків перебували на роботі за кордоном і відвіду-
вали дитину 1 – 2 рази на рік, тобто дівчата не мали 
належного батьківського догляду й контролю. Така 
ж ситуація була в пацієнток групи порівняння (ІІ): 
основним соціальним фактором виникнення за-
пальних захворювань внутрішніх статевих органів 
у 102 пацієнток (60,4%) були незадовільні матері-
ально-побутові умови проживання. 

У процесі вивчення анамнестичних даних ма-
терів обстежених дівчат І та ІІ груп було з’ясовано, 
що значна кількість матерів мала генітальні інфек-
ції під час вагітності, зокрема 72,4% матерів дівчат 
І групи та 59,7% матерів дівчат, які входили до 
групи порівняння, що в кілька разів перевищувало 
цей показник у матерів дівчат контрольної групи. 

Ці дані достовірно свідчать про наявність “перина-
тального сліду” у обстежених дівчат із сальпінгоо-
форитами, які були народжені жінками із геніталь-
ними інфекціями.

З-поміж дівчат основної групи запальні захво-
рювання нирок та сечового міхура в анамнезі були 
відмічені в 40,5% обстежених, цистит – у 26,7%, 
пієлонефрит було діагностовано у 32,7% пацієн-
ток. Екстрагенітальних уро-нефрологічних захво-
рюваннь у дівчат групи порівняння та контрольної 
групи не було.

В результаті дослідження встановлено, що го-
стру форму захворювання було діагностовано у 24 
хворих (19,7%) І групи та 46 хворих (27,2%) ІІ гру-
пи, а хронічна – у 92 (79,3%) та 123 (72,8%) пацієн-
ток І та ІІ груп відповідно.

Основними скаргами у хворих на сальпінгоо-
форити дівчат обох груп були: патологічні виділен-
ня з піхви (водянисті, гнійні, пінисті), гіперемія та 
набряк вульви, печія, болючий сечопуск, ниючий 
біль внизу живота, вираженість яких залежала від 
форми захворювання. 

З вивчених клінічних проявів найбільш части-
ми скаргами у дівчат основної групи, з незначною 
тенденцією до зменшення їх частоти у випадку 
хронічного запального процесу, були: загальна 
слабкість (100% та 93,5% відповідно у разі гострої 
та хронічної форм захворювання), біль у нижньому 
відділі живота (від 63 до 95,8%), патологічні виді-
лення з піхви, які у переважної кількості пацієнток 
І групи були різноманітними за своїми ознаками – 
кількістю, кольором, запахом, густиною, що було 
характерно для відповідного збудника запалення та 
його асоціацій. Під час гострої та хронічної форм 
перебігу сальпінгоофориту практично у всіх дівчат 
групи порівняння також спостерігалася загальна 
слабкість (у 100% та 95,1% випадків відповідно). 
Гострий біль у нижньому відділі живота різної ін-
тенсивності та патологічні виділення з піхви тур-
бували переважну більшість пацієнток як І так і ІІ 
груп (від 89,1 до 95,8% у випадку гострого пере-
бігу сальпінгоофориту, та від 63,0 до 79,7% у разі 
хронічної форми запального процесу), при цьому 
під час хронічного перебігу запального процесу 
пацієнток як І групи (90,2%), так і ІІ груп (85,4%) 
турбував переважно тупий ниючий біль. Підви-
щення температури тіла було зафіксовано переваж-
но у дівчат з гострим перебігом сальпінгоофориту 
(41,7%) на тлі запальних захворювань нирок та 
сечового міхура у 3,2 раза частіше, ніж у дівчат ІІ 
групи з гострим перебігом захворювання. У паці-
єнток з хронічною формою сальпінгоофориту під-
вищення температури тіла спостерігалось значно 
рідше, проте цей симптом проявлявся у 4,6 раза 
частіше у дівчат І групи порівняно з дівчатами, які 
склали ІІ групу. Дизуричні явища турбували пере-
важну більшість пацієнток І групи, як з гострим, 
так і з хронічним перебігом сальпінгоофориту, в 
95,8 та 51,1% пацієнток відповідно. Дівчат групи 
порівняння дизуричні розлади турбували рідше – 
у 26,1 та 4,9% відповідно пацієнток з гострим та 
хронічним перебігом. Це можна пояснити впливом 
супутньої урологічної патології на вираженість 
симптоматики та поширеністю запального процесу 
на слизову зовнішнього отвору уретри.
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Під час оцінки клінічного перебігу сальпін-
гоофориту було виявлено, що у третини хворих 
(29,3%), які складали І групу, спостерігалися ре-
цидиви захворювання до 4-6 разів на рік, що стало 
підставою для більш ретельного вивчення стану 
здоров’я цих дівчат, і їх обстеження суміжними 
спеціалістами (педіатром, урологом, нефрологом.). 

У дівчат ІІ групи рецидиви траплялися значно рід-
ше – тільки у 15,4%. 

Висновки. Проведені дослідження свідчать, що 
супутня урологічна патологія запального генезу впли-
ває не тільки на важкість перебігу сальпінгоофоритів 
у дівчат пубертатного віку, а також, що є логічним, 
призводить до частого рецидивування захворювання. 
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ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САЛЬПІНГООФОРИТІВ 
НА ТЛІ ДЕЯКОЇ УРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

Наукова робота присвячена дослідженню проблеми запальних захворювань внутрішніх статевих органів, які по-
єднуються з урологічною патологією запального генезу в дівчат-підлітків. 

Ключові слова: сальпінгоофорит, запальні захворювання нирок та сечового міхура, дівчата-підлітки.

Научная работа посвящена исследованию проблемы воспалительных заболеваний внутренних половых органов, 
которые сочетаются с урологической патологией воспалительного генеза у девушек-подростков.

Ключевые слова: сальпингоофорит, воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря, девушки-подростки.

The thesis is dedicated to investigation of the problem of the inflammatory diseases of internal genitalia combined with 
inflammatory urological pathology in the adolescent girls.

Key words: salpingo-ophoritis, inflammatory diseases of kidneys and urine bladder, adolescent girls.

Актуальність теми. В умовах економічної не-
стабільності, падіння народжуваності й високого 
рівня загальної смертності проблеми охорони ре-
продуктивного здоров’я населення набувають осо-
бливої соціальної значущості. Виходячи з аналізу 

динамічних показників вікового й кількісного скла-
ду населення України, за яким кількість жінок 20-27 
років становить понад 3 млн, а дівчат 10-17 років –  
ледь сягає 2,5 млн, стає зрозумілим, що репродук-
тивне здоров’я кожної дівчинки як майбутньої ма-
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тері є актуальним питанням сучасної гінекології. 
Більше того, лібералізація статевих відносин серед 
молоді на тлі низького рівня статевої культури – 
одна з причин поширення трансмісивних інфекцій, 
які зумовлюють різні порушення репродуктивного 
здоров’я [1, с. 122].

Серйозною проблемою у дівчат-підлітків за-
лишаються запальні процеси статевих органів, 
широке розповсюдження яких у світі вивело їх у 
ранг актуальних проблем акушерства і гінекології, 
що призводять до порушення функцій багатьох 
органів і систем жіночого організму. Лібераліза-
ція статевих відносин серед молоді при недостат-
ньому рівні статевої культури – одна з причин  
поширення трансмісивних інфекцій, які обумов-
люють різні порушення репродуктивного здоров’я  
[1, с. 122; 2, с. 102].

Численні дослідження останніх років доводять 
полімікробну етіологію запальних захворювань ге-
ніталій, а концепція одного збудника втратила своє 
значення. Мікс-інфекції, як результат мікробної 
взаємодії з можливим залученням в процес сапро-
фітної аутофлори широко обговорюються серед на-
уковців, так як мікробні асоціації більш вірулентні 
та володіють активними патогенними властивос-
тями, а нормальна мікрофлора піхви досить часто 
стає «співучасником» етіології мікст-інфекцій, ін-
коли – й основною причиною запального процесу. 
В той же час при формуванні хронічних запальних 
процесів у більшості хворих мікробний фактор у 
виникненні загострень вже не відіграє суттєвої ролі 
[3, с. 81]. Часто вторинні сальпінгоофорити вини-
кають на тлі тривало існуючих екстрагенітальних 
вогнищ інфекційно-токсичного впливу (гайморит, 
тонзиліт, аденоїди, пієлонефрит), що пов’язано із 
зниженою імунологічною реактивністю та пору-
шенням обміну речовин у пацієнток.

Незважаючи на розробку та впровадження в 
клінічну практику нових методів діагностики та ан-
тибактеріальної, протизапальної терапії більшість 
дослідників значну увагу приділяють застосуван-
ню факторів імунологічного захисту так, як відзна-
чається персистенція інфекції, що пояснюється або 
ж внутрішньоклітинною локалізацією збудника і 
пов’язаними з цим імунопатологічними порушен-
нями, або ж – перебігом захворювання на тлі зниже-
ної імунологічної реактивності [2, с. 102; 3, с. 81].  
Питання патогенезу запальних захворювань в 
останні роки доповнені новими даними про участь 
імунної системи, яка визначає фізіологічне функ-
ціонування органів статевої системи, проте недо-
статньо науково обґрунтованих даних щодо взає-
мозалежності між деякою урологічною патологією 
запального характеру та сальпінгоофоритами. 

Процес хронізації запалення придатків матки 
опосередкований дисбалансом імунної системи з 
порушенням відповіді на впровадження патогенно-
го агента. Незважаючи на значне число публікацій 
щодо особливостей імунної відповіді при запаль-
них процесах репродуктивної системи, не можна 
вважати всі питання повністю вирішеними, в пер-
шу чергу. Це стосується вивчення рівня цитокінів у 
таких хворих [1, с. 122; 4, с. 47 ].

У вітчизняній та зарубіжній науковій літерату-
рі досить широко представлені роботи, присвячені 

дослідженню показників клітинного та гумораль-
ного імунітету, фагоцитарної активності при хро-
нічному пієлонефриті та хронічних захворюваннях 
органів малого таза, проте вони характеризуються 
значними протиріччями. Відомості щодо стану за-
значених показників при хронічному уретрально-
му синдромі, хронічному неускладненому циститі 
та хронічному пієлонефриті, поєднаному з хроніч-
ними захворюваннями органів малого таза відсутні 
[4, с. 47].

Зміни в системі місцевого імунітету відіграють 
провідну роль в порушенні захисних механізмів 
слизової оболонки цервікального каналу, уретри, 
сечового міхура при генералізації інфекції. Ці 
механізми свідчать про індивідуальність і непо-
вторність особливостей розвитку запальних захво-
рювань геніталій, які в останній час часто комбіну-
ються з запальними захворюваннями сечовивідних 
шляхів [5, с. 56].

Незважаючи на розробку та впровадження в 
клінічну практику нових методів діагностики, а 
також антибактеріальної й протизапальної терапії 
цих процесів більшість дослідників значну увагу 
приділяє застосуванню факторів імунологічного 
захисту, оскільки досить часто інфекція персис-
тує, що пояснюється або ж внутрішньоклітинною 
локалізацією збудника і пов’язаними з цим імуно-
патологічними порушеннями, або ж – перебігом за-
хворювання на тлі зниженої імунологічної реактив-
ності. Питання патогенезу запальних захворювань 
в останні роки доповнені новими даними про роль 
імунної системи, яка визначає фізіологічне функ-
ціонування органів статевої системи, проте недо-
статньо науково обґрунтовані дані щодо взаємоза-
лежності між урологічною патологією запального 
характеру та сальпінгоофоритами. 

Мета роботи. Визначити особливості меха-
нізмів імунного захисту, місцевого імунітету, про-  
та протизапальний цитокіновий статус у дівчат, 
хворих на сальпіноофорити на тлі урологічної па-
тології.

Нами обстежено 318 дівчат-підлітків, за згодою 
батьків, що відображено в поінформованих кар-
тах згоди, які згідно з дизайном дослідження були 
розподілені на такі групи: до І (основної) групи 
увійшло 116 дівчат– підлітків, хворих на сальпін-
гоофорит на тлі запальних захворювань нирок та 
сечового міхура; ІІ (порівняльну) групу склало 169 
дівчат-підлітків, хворих на сальпінгоофорит без су-
путньої урологічної патології запального генезу, до 
ІІІ (контрольної) групи увійшло 33 практично здо-
рові дівчини.

З метою встановлення впливу супутньої уроло-
гічної патології запального генезу на формування, 
розвиток і клінічний перебіг сальпінгоофориту в 
дівчат пубертатного віку ми провели аналіз концен-
трації певних цитокінів (IL-1β, IL-4, IL-10, ФНП-α) 
у крові та в піхвовому секреті (sIgA) пацієнток 
основної, контрольної та групи порівняння, а та-
кож вивчили абсолютну і відносну кількість імуно-
компетентних клітин у периферійній крові дівчаток 
пубертатного віку.

За допомогою коефіцієнта діагностичної цін-
ності ми встановили ключові параметри імунних 
порушень. Виявлення змін неспецифічного і спе-
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цифічного місцевого імунного протиінфекційного 
захисту в дівчат основної групи найбільш інфор-
мативно прослідковувалися за: індексом нейтро-
фільного зсуву, який зростав на 88,33%, індексом 
імунної реактивності, який збільшувався у 2,04 
раза; індексом співвідношення нейтрофілів і моно-
цитів, який зростав у 2,42 раза; індексом співвідно-
шення лімфоцитів і моноцитів, який збільшувався 
на 93,09%; індексом співвідношення лімфоцитів 
та еозинофілів, який збільшувався у 2,30 раза; ін-
дексом співвідношення еозинофілів і лімфоцитів, 
зростання якого відбувалося у 2,20 раза; індексом 
співвідношення агранулоцитів і ШОЕ, який змен-
шувався у 4,31 раза та за показником інтоксикації, 
який зростав у 7 разів порівняно з контрольною 
групою. 

У процесі аналізу результатів досліджень, спря-
мованих на визначення концентрацій про– і про-
тизапальних цитокінів, встановлено суттєве зрос-
тання всіх їх без винятку. Показано, що у дівчат 
основної групи не тільки виявлялося більше мікро-
бне навантаження і його зростання за рахунок пер-
систенції у сечі умовно-патогенних ентеробакте-
рій, а також формувалася тенденція до збільшення 
концентрації у периферійній крові прозапальних 
(інтерлейкіну-1β на 17,78% (p>0,05), інтерлейкі-
ну-4 – на 47,20% (p>0,05), фактору некрозу пухлин –  
на 44,09% (p>0,05)) та протизапального цитокіну 
(інтерлейкіну-10 – на 47,33% (p>0,05)) порівняно з 
дівчатами, хворими на сальпінгоофорит без супут-
ньої урологічної патології.

У дівчат пубертатного віку, що склали основну 
групу, виявлено суттєве зростання прозапальних 
цитокінів: інтерлейкіну – 4 у 4,27 раза (p<0,01), 
ФНП-α – у 3,61 раза (p<0,001), а інтерлейкіну-1β –  
на 58,82% (p>0,05), однозначно зростала концен-
трація протизапального інтерлейкіну-10 у 4,22 раза 
(p<0,01) порівняно з практично здоровими дівчата-
ми. Таке суттєве зростання як прозапальних, так і 
протизапального цитокіну, що безпосередньо або 
опосередковано активують ТСД4+ (хелпери/індук-
тори), призводить до посилення проліферації та 
функції В-лімфоцитів, які спонукають продукцію 
гепатоцитичних протеїнів гострої фази, підвищу-
ють продукцію інших важливих в імунній відповіді 
цитокінів (гама-інтерферону, IL-6, IL-8 та ін.). Пе-
рераховані прозапальні цитокіни активують інші 

імунокомпетентні клітини (гранулоцити, фібро-
бласти тощо). Протизапальний інтерлейкін-10 при-
гнічує (регулює) функцію Th1, природних кілерів і 
моноцитів. Вся ця гама функцій позитивно впливає 
на формування активної гуморальної та клітинної 
імунної відповіді на мікробний фактор.

У дівчат групи порівняння концентрація 
інтерлейкіна-1β зростала на 58,82% (p<0,001), ін-
терлейкіна-4, інтерлейкіна-10 і ФНП-α – у 2,91, 
2,93 і в 2,45 раза (p<0,05) відповідно порівняно з 
практично здоровими дівчатками відповідного віку.

Таким чином, розвиток, клінічний перебіг саль-
пінгоофориту у дівчат групи порівняння проходив 
із суттєвим зростанням прозапальних (IL-1β, IL-4, 
ФНП-α) і протизапальних (IL-10) медіаторів імун-
ної відповіді, що засвідчувало про формування у 
пацієнток адекватної як гуморальної, так і клітин-
ної імунної відповіді.

Першим бар’єром, що бере на себе удар кон-
тамінованого у піхві мікроорганізму, є поверхня 
слизової оболонки піхви. Існує велика кількість 
неспецифічних і специфічних імунних факторів 
і механізмів, які беруть участь у продукції анти-
ген специфічного секреторного імуноглобуліну  
А (sIgA). Його рівень у секреті слизової оболон-
ки піхви свідчить про її протимікробний захист. 
У практично здорових дівчат пубертатного віку 
рівень sIgA становив 0,13±0,01 г/л. При цьому кон-
центрація sIgA у вмісті порожнини піхви дівчат 
основної групи складала 1,16±0,14 г/л, що у 8,93 
раза (Р<0,001) більше, ніж у практично здорових 
ровесниць, а у дівчат групи порівняння концентра-
ція sIgA дорівнювала 0,74±0,16 г/л, що у 5,69 раза 
більше (Р<0,05), ніж у практично здорових дівчат 
відповідного віку.

Порівнюючи концентрацію sIgA у вмісті по-
рожнини піхви дівчат І та ІІ груп, можна конста-
тувати, що мікробний фактор сприяв підвищенню 
концентрації sIgA у вмісті порожнини піхви на 
56,76% (Р<0,05) у пацієнток основної групи.

Висновки. Проведені дослідження свідчать, 
що супутня урологічна патологія запального гене-
зу впливає не тільки на мікробний (етіологічний) 
фактор розвитку сальпінгоофоритів у дівчат пубер-
татного віку, а також, що є логічним, призводить до 
імунних порушень, які стосуються абсолютної та 
відносної кількості імунокомпетентних клітин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НУТРИТИВНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ

Проведено вивчення нутритивного статусу 40 хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з викорис-
танням антропометричних методів та біоимпедансметрії з наступним співставленням отриманих результатів. По-
казано переваги біоімпедансного аналізу, за яким частота виявлених порушень склала 87,5% проти 40,0% – при 
вивченні індекса маси тіла та 75,0% – при каліперометрії.

Ключові слова: хронічні запальні захворювання кишечнику, нутритивний статус, індекс маси тіла, каліпероме-
трія, біоимпедансметрія.

Проведено изучение нутритивного статуса 40 пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями ки-
шечника (ХВЗК) с использованием антропометрических методов и биоимпедансметрии с последующим сопостав-
лением полученных результатов. Установлено преимущество биоимпедансметрии, при которой частота выявлен-
ных нарушений составила 87,5% против 40,0% – при изучении индекса массы тела и 75,0% – при калиперометрии.

Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания кишечника, нутритивный статус, индекс массы 
тела, калиперометрия, биоимпедансметрия.

The nutritional status of 40 patients with chronic inflammatory bowel disease was studied with using anthropometric 
methods and bioimpedance analysis. The advantage of bioimpedance analysis was shown in which the frequency of viola-
tions was 87,5% against to 40,0% – in the study of body mass index and 75,0% – in the results of kaliperometriya.

Key words: chronic inflammatory bowel disease, nutritional status, body mass index, kaliperometriya, bioimpedanсе 
analysis.

Повноцінне харчування складає основу жит-
тєдіяльності організму і є важливим фактором за-
безпечення резистентності до патологічних про-
цесів різного походження. Нутритивний статус є 
відображенням стану пластичних та енергетичних 
ресурсів організму і тісно пов’язаний з процеса-
ми системного запалення, оксидативного стресу, 
гормонального дисбалансу [1]. Результати багато-
численних досліджень свідчать про те, що до 50% 
стаціонарних хворих мають виражені порушення 
харчового статуса. У хворих на хронічні запальні 
захворювання кишечнику (ХЗЗК), до яких нале-
жать неспецифічний виразковий коліт (НВК) та 
хвороба Крона (ХК), внаслідок цілої низки причин 
часто спостерігається нутритивна недостатність, 
яка обтяжує перебіг хвороби та погіршує її прогноз 
[2, 3, 4].

Діагностика недостатності харчування у паці-
єнтів часто обмежується антропометричними ви-
мірами та розрахунком індексу маси тіла (ІМТ). 
Проте, ІМТ не дає істинної уяви про нутритив-
ний стан пацієнта. Суттєві його зміни можуть 
відбуватися за рахунок збільшення гідратації або 
збільшення м’язової маси. Діагностична чутли-
вість використання ІМТ в діагностиці ожирін-
ня та інших порушень трофологічного статусу 
складає до 50% [5]. Більш об’єктивну оцінку 
надає вивчення компонентного складу тіла за 
допомогою біофізичних методів, до яких нале-
жить біоімпедансметрія [6, 7]. Визначення за її 
допомогою таких складових як безжирова маса 

тіла (БЖМТ), яка включає м’язовий, кістковий та 
інші компоненти, та є показником білкового об-
міну, та жирової маси тіла (ЖМТ), яка опосеред-
ковано відображує енергетичний обмін, дозволяє 
охарактеризувати пластичні та енергетичні ре-
сурси організму [8].

Недостатня увага до цих параметрів призводить 
до того, що у значної частини пацієнтів на ХЗЗК 
недостатність харчування залишається не виявле-
ною, заходи щодо її корекції не приймаються, в ре-
зультаті може розвинутися виражене виснаження.  
У зв’язку з цим виникає необхідність вивчення ком-
понентного складу тіла у даної категорії хворих. 

Мета дослідження: порівняти ефективність 
антропометричних методів дослідження та біоім-
педансметрії у вивченні нутритивного статусу хво-
рих на ХЗЗК.

Матеріал і методи дослідження.
Проведене обстеження 40 хворих на ХЗЗК ві-

ком від 18 до 60 років, в середньому (37,38±1,94) 
роки. Серед пацієнтів було 19 жінок та 21 чоловік. 
За нозологією хворі були розділені наступним чи-
ном: 10 пацієнтів були з ХК, 30 – з НВК. 

Включення хворих в дослідження проводилось 
незалежно від наявності або відсутності зовнішніх 
ознак порушення нутритивного статусу.

При аналізі антропометричних даних вивча-
лись наступні показники: окружність плеча (ОП); 
товщина шкірно-жирової складки (ШЖС); окруж-
ність м’язів плеча (ОМП); індекс талія/стегна 
(ІТС); індекс маси тіла (ІМТ). 
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Вимірювання товщини шкірної складки три-
голового м’яза проводили з метою оцінки запасів 
жиру в організмі за допомогою каліперметру. 

Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували за фор-
мулою Кетлє:

ІМТ = Маса тіла, кг/ (Довжина тіла, м)2

Для характеристики нутритивного статусу за 
ІМТ використовували рекомендації ВООЗ [9].

Показник ОМП, який дозволяє оцінити запа-
си м’язового білка, розраховували за формулою :

ОМП (см) = ОП (см) – 3,14х ШЖС (см),
де ШЖС – товщина шкірної-жирової складки 

над триголовим м’язом. 
Оцінка компонентного стану складу тіла па-

цієнтів здійснювалася за допомогою біоімпе-
дансного аналізатору фірми «МЕДАСС» (Мо-
сква, Росія). 

Результати дослідження. 
Визначення ІМТ у досліджених хворих показа-

ло, що середній показник ІМТ склав (21,66±0,76) 
в загальній групі хворих, (20,21±1,57) у пацієнтів 
з ХК та (22,14±0,86) у пацієнтів з НВК. У біль-
шості обстежених пацієнтів ІМТ не виходив за 
межі норми, так нормальний ІМТ спостерігався 
у 24 хворих (60,0%), знижений – у 10 (25,0%), 
6 (15,0%) пацієнтів мали надмірну вагу. Дефіцит 
маси тіла за ІМТ частіше спостерігався у хворих 
на ХК (40,0%), ніж при НВК (20,0%), що може 
бути обумовлено залученням тонкої кишки у 
патологічний процес та порушенням процесів 
всмоктування (рис 1).
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Рис. 1. Розподіл хворих за ІМТ

Визначення антропометричних даних (ОП, 
ШЖС, ОМП та ІТС) показало, що у обстежених 
хворих частіше спостерігався нормальний показ-
ник ОП (42,5%), знижений визначався у 37,5% па-
цієнтів та підвищений – у 20,0% хворих. Товщина 
ШЖС була зменшена у 90,0% випадків, що свідчи-
ло про енергетичну недостатність, у 25,0% пацієн-
тів було виявлено зниження ОМП, що вказувало на 
білкову недостатність. У 55,0% обстежених хворих 
цей показник був не змінений, а у 20,0% – підви-
щений. ІТС був змінений лише у 2-х пацієнтів чо-
ловічої статі з НВК за андроїдним типом розподілу 
жирової тканини. 

Результати антропометричних даних у дослі-
джених хворих представлено в таблиці 1.

Таблиця 1
Антропометричні показники 

у обстежених хворих

Показник ХЗЗК 
(n=40) ХК (n=10) НВК 

(n=30)
ОП (см) 26,66±0,8 25,5±1,5 26,7±0,9

ШЖС (см) 0,78±0,1 0,6±0,1 0,8±0,1
ОМП (см) 24,3±0,6 23,7±1,3 24,5±0,7

ІТС 0,83±0,01 0,8±0,0 0,8±0,2

При аналізі біоімпедансметричного дослі-
дження хворих на ХЗЗК за% жирової маси тіла 
(%ЖМТ) було виявлено, що у 35 (87,5%) обстеже-
них хворих спостерігалось відхилення отриманих 
результатів від нормальних значень. У структурі 
порушень нутритивного статусу вірогідно перева-
жали пацієнти з його зниженням – 26 (65,0%), із 
них у 19 (47,5%) пацієнтів діагностувалось висна-
ження, а решта 7 (17,5%) мали недостатність хар-
чування. Втричі з меншою частотою (9 (22,5%)) 
зустрічались особи з підвищеним трофологічним 
статусом, серед яких 3 (7,5%) хворих мали над-
лишкову вагу, а у 6 (15,0%) – визначалось ожирін-
ня. Нормальні показники біоімпедансметрії були 
зафіксовані лише у 5 (12,5%) обстежених (рис. 2).
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надлишкова вага

недостатність харчування

виснаження

Рис. 2. Нутритивний статус хворих 
на ХЗЗК за%ЖМТ

Незважаючи на те, що при обох нозологіях 
переважали пацієнти зі зниженим трофологіч-
ним статусом, при ХК частота нутритивної недо-
статності була в 1,6 рази більшою, ніж при НВК 
(90,0% та 56,7%, відповідно). Встановлено нега-
тивний кореляційний взаємозв’язок між%ЖМТ 
та тяжкістю перебігу захворювання (r=-0,38, 
р=0,015).

З урахуванням того, що отримані при біоім-
педансметрії абсолютні показники компонент-
ного складу тіла мають індивідуальні нормаль-
ні значення для кожного пацієнта в залежності 
від його антропометричних, статевих та вікових 
особливостей, було проаналізовано такі віднос-
ні показники як співвідношення отриманих ре-
зультатів ЖМТ,%ЖМТ, БЖМТ, активно-клітин-
ної маси (АКМ),%АКМ, скелетно-м’язової маси 
(СММ),%СММ до середнього значення їх норми 
(% від норми) (табл. 3) та доля компонентів тіла від 
безжирової маси тіла (% від БЖМТ) (табл. 4).
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Таблиця 3
Показники компонентного складу тіла у досліджених хворих (% від норми)

Показник 
біоімпедансметрії

ХЗЗК 
(n=40)

НВК 
(n=30)

ХК 
(n=10)

ЖМТ 101,13±12,64 111,33±15,2 80,50±20,48*
%ЖМТ 78,85±5,99 85,23±7,11 59,70±8,91*
БЖМТ 99,38±2,08 99,90±2,39 97,80±4,39
АКМ 101,98±2,48 103,40±3,08 97,70±3,52

%АКМ 100,30±1,68 100,70±2,02 99,10±3,04
СММ 103,68±2,46 103,93±2,92 102,90±4,75

%СММ 102,10±1,24 101,43±1,52 104,10±1,95
Примітка:* – дані достовірні (р<0,05) в порівнянні між групами пацієнтів з НВК та ХК

Таблиця 4
Показники компонентного складу тіла у досліджених хворих (% від БЖМТ)

Показник 
біоімпедансметрії

ХЗЗК 
(n=40)

НВК 
(n=30)

ХК 
(n=10)

%ЖМТ 18,80±1,57 20,13±1,87 14,80±2,58*
%АКМ 55,22±0,76 55,63±0,85 54,00±1,66
%СММ 51,12±0,91 50,96±1,04 51,62±1,92

Примітка:* – дані достовірні (р<0,05) в порівнянні між групами пацієнтів з НВК та ХК

Як видно з наведених даних, основні зміни в 
організмі пацієнтів відбувалися саме за рахунок 
ЖМТ. Так в загальній групі хворих%ЖМТ був 
нижчим за норму на 21,2%, при цьому у пацієнтів з 
ХК цей показник був вірогідно нижчим в порівнян-
ні з НВК (59,7% проти 85,2%, відповідно), (р<0,05). 

Аналогічна вірогідність отримана й при 
вивченні%ЖМТ від БЖМТ: 14,8% – при ХК проти 
20,1% – при НВК (р<0,05). Що стосується серед-
ніх відносних показників БЖМТ, АКМ, СММ, то 
суттєвих відхилень від норми та різниці між нозо-
логіями виявлено не було. Але при аналізі індиві-
дуальних показників встановлено, що у 5 (16,7%) 
хворих на НВК та 2 (20,0%) – на ХК спостеріга-
лось зменшення%АКМ, у 4 (13,3%) хворих на НВК 

та 1 (10,0%) – на ХК виявлено підвищення цього 
показника. Як відомо, АКМ характеризує вміст  
в організмі метаболічно активних тканин, її зни-
ження свідчить про недостатність білкових компо-
нентів [7].

У 2(6,7%) хворих на НВК мало місце змен- 
шення%СММ – показника, що характеризує фізич-
ний розвиток та працездатність людини, зниження 
якого вказує на недостатній розвиток скелетної 
мускулатури внаслідок гіподинамії. 

З метою вивчення ефективності методик до-
слідження нутритивного статусу у хворих на ХЗЗК 
проведено порівняння отриманих результатів біо-
імпедансметрії та антропометричних методів до-
слідження (табл. 5).

Таблиця 5
Нутритивний статус хворих на ХЗЗК за різними методами оцінки

Метод дослідження
Нутритивний статус

знижений нормальний підвищений
визначення ІМТ 10 (25,0%) 24 (60,0%) 6 (15,0%)
каліперометрія 23 (57,5%) 10 (25,0%) 7 (17,5%)

біоімпедансметрія 26 (65,0%) 5 (12,5%) 9 (22,5%)

Як видно з наведених даних, метод вивчення 
компонентного складу тіла дозволяє з найбільшою 
частотою виявити зміни нутритивного статусу па-
цієнтів. Так, якщо зміни нутритивного статусу, ви-
значені при вивченні ІМТ спостерігались у 40,0% 
хворих, за допомогою каліперометрії – у 75,0% па-
цієнтів, то за результатами біоімпедансметрії час-
тота виявлених порушень становила 87,5%. 

Висновки. Отримані дані свідчать про необ-

хідність вивчення нутритивного статусу хворих на 
ХЗЗК з метою своєчасної його корекції, причому 
оцінку нутритивного статусу необхідно проводи-
ти не тільки за антропометричними методами до-
слідження, а й шляхом визначення компонентного 
складу тіла за допомогою біоімпедансметрії, яка 
дає найбільш точні результати за частототою вияв-
лення порушень: 87,5% проти 40,0% – при визна-
ченні ІМТ та 75,0% – при каліперометрії.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫХ АКТУАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ

В статье обсуждается проблема диагностики психоэмоциональных состояний человека в различных функцио-
нальных состояниях. Предложена модификация известного метода СОПАС-8 для более четкой дифференцировки 
состояний и повышения чувствительности метода при психофизиологических исследованиях. На большом факти-
ческом материале доказана эффективность и валидность предложенной модификации метода, а также его про-
гностическая ценность.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, методики оценки состояний, психофизиологические  
исследования.

В статті обговорюється проблема діагностики психоемоційної сфери людини в різних функціональних станах. 
Запропоновано модифікацію відомого метода СОПАС-8 для більш чіткої діагностики станів та підвищення чутливості 
метода при психофізіологічних дослідженнях. На значної кількості фактичного матеріалу доведено ефективність та 
валідність запропонованої модифікації метода, а також його прогностична цінність.

Ключові слова: психоемоційний стан, методики оцінки станів, психофізіологічні дослідження. 

The article discusses the problem of diagnosis of psycho-emotional states of the person in different functional states.  
A modification of a known method SEAMS-8 for a clearer differentiation of states and increase the sensitivity of the method 
in psychophysiological research. On a large amount of factual material proved the effectiveness and validity of the proposed 
modification of the method and also its predictive value.

Key words: psycho-emotional state, assessment methodology, psychophysiological research.
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Актуальность. Проблема диагностики различ-
ных аспектов психического состояния недостаточ-
но разработана и является весьма актуальной. В 
нынешнее сложное и нестабильное время особую 
значимость приобретает мониторинг этого состоя-
ния. Это важно, прежде всего, в целях обеспечения 
эффективной адаптации к изменяющимся услови-
ям среды [5, 7, 9, 11, 12, 15]. Основой такой успеш-
ной адаптации является сохранение устойчивого 
позитивного психического состояния. 

В формировании целенаправленного поведения 
значимую регулирующую роль выполняют эмоции 
[2, 10]. Влияя на поведенческие акты, эмоции, вме-
сте с тем, могут проявлять себя как положительно 
– мобилизующие, так и отрицательно – дезоргани-
зующие. Такая функциональная неоднозначность 
их воздействия на целесообразность поведения и 
продуктивность деятельности побуждает к более 
глубокому ее изучению, что предполагает наличие 
соответствующих методик диагностики изменений 
состояния психоэмоциональной сферы. Эти мето-
дики должны быть адекватны предъявляемым к 
ним требованиям [1, 3, 13]. Уровень их адекватно-
сти должен определяться с учетом специфики изу-
чаемых состояний и условий, в которых пребывает 
изучаемый объект исследования. 

Особый интерес представляют методики, по-
зволяющие регистрировать динамические процес-
сы в психоэмоциональной сфере человека, пребы-
вающего в экстремальных условиях. Из известных 
нам тестов необходимым требованиям наиболее 
отвечает Шкала субъективных оценок психических 
актуальных состояний СОПАС-8, разработанная в 
НИИ психиатрии Чехословакии и адаптированная 
в Российской Федерации (НИИ ПУЗП при Генпро-
куратуре РФ) для комплексного изучения психиче-
ской устойчивости индивида к факторам экстре-
мальной деятельности [18]. Шкала представлена 
анкетой оценки психоэмоционального состояния 
(ПЭС), включающей в себя 72 признака, каждый 
из которых оценивается по трехбалльной шкале с 
ценой деления один балл. Обработка результатов 
самооценки позволяет определить уровень выра-
женности следующих факторов психического со-
стояния: Р – психическое благополучие (чувство 
удовлетворения), Е – чувство силы и энергии,  
А – желание действия, О – импульсивная реактив-
ность, N – чувство психического беспокойства или 
негодования, V – чувство тревожного ожидания, 
страха, D – психическая депрессия и чувство из-
нуренности, S – подавленное настроение.

Одним из несомненных достоинств данной ме-
тодики является возможность оценки состояния по 
целому ряду характеристик (8 факторов) в услови-
ях экстремальной жизнедеятельности. 

Вместе с тем, зачастую важным является допол-
нительное получение обобщенных характеристик 
психоэмоционального состояния, интегрирован-
ных к конкретной деятельности (учебной, профес-
сиональной и пр.). Они могли быть использованы 
при мониторинге состояний, как в различных прак-
тических целях, так и при проведении соответству-
ющих исследовательских работ. 

Кроме того, в отдельных случаях, необходимой 
является оценка тонких изменений состояния, в 

том числе при изучении динамических процессов 
в условиях деятельности с высокой напряженно-
стью труда. Однако, трехбалльная шкала с ценой 
деления 1 балл, использующаяся в вышеназванной 
методике, не обеспечивает должную дифференци-
ровку изменений состояния, особенно когда такие 
изменения еще слабо выражены.

Немаловажным является также соответствие 
методики одному из таких требований, как экс-
прессность (быстрота оценки), что позволяло бы 
применять ее в условиях лимита времени. Исполь-
зуемая шкала в приведенной методике довольно 
объемна (72 характеристики) для применения в 
таких условиях.

Таким образом, методика СОПАС-8, при всех 
ее достоинствах, имеет свои ограничения, что по-
буждает исследователя к устранению этих ограни-
чений. 

Постановка проблемы и цели. Нами выпол-
нена разработка методического приема и процеду-
ры оценки психоэмоциональной сферы, интегри-
рованной по отношению к жизнедеятельности и 
раскрывающей возможности регистрации тонких 
изменений состояния в условиях ограниченного 
времени.

Достижение данной цели осуществлялось в ряд 
этапов:

1. Установление характеристик психоэмоцио-
нальной сферы, которые составили бы основу ин-
теграции частных ее проявлений в обобщенные по-
казатели, ориентированные на жизнедеятельность.

2. Сокращение времени диагностирования со-
стояния.

3. Разработка процедуры регистрации и изме-
рения слабовыраженных, тонких изменений состо-
яния.

Психическое состояние человека (проявлен-
ное и не проявленное) представлено одновремен-
но целой мозаикой разных по своей модальности 
эмоций. Их совокупность определяет общее теку-
щее психическое состояние, влияющее на харак-
тер жизнедеятельности, конкретные поступки и 
действия. Характер этого влияния зависит от пре-
обладающих, доминирующих в данный момент 
эмоций, их интенсивности и количества. Методика 
диагностики психоэмоциональной сферы должна 
учитывать такое интегрирующее влияния на общее 
состояние человека.

Применительно к задаче интеграции частных 
характеристик психоэмоционального состояния и 
представления их в виде показателей, ориентиро-
ванных на жизнедеятельность, нами были изучены 
соответствующие классификации эмоций. Из боль-
шого их разнообразия, основанного на различных 
принципах и подходах [4, 17], мы остановились 
лишь на тех, которые разделяют эмоции по их 
значимости для жизнедеятельности. Часто пред-
лагается разделять их по принципу полярности. 
Практический интерес имеет разделение чувств 
(эмоций), предложенное В. Вундтом. Главными 
их направлениями он назвал удовольствие и не-
удовольствие, возбуждение и успокоение, а также 
напряжение и его разрешение. В свое время Теплов 
Б.М предложил разделять все эмоции, обладающие 
противоположными качествами на два класса по 



39

Медичний форум
♦

принципу их противоположности. Наиболее важ-
ными, по его мнению, являются две пары таких по-
лярных качеств: 

1) удовольствие и неудовольствие, определяю-
щие положительные и отрицательные эмоции; 

2)активный и пассивный характер чувств, 
определяющий стенические и астенические эмо-
ции.

В нашем подходе к диагностике психоэмоци-
ональной сферы, реализована оценка также двух 
бинарных характеристик эмоций. Одна из них 
делит эмоции по модальности переживаний (по-
ложительные и отрицательные) и выражается в 
позитивном и негативном настроении. Пози-
тивное настроение характеризуется гипертимны-
ми состояниями (радость, спокойствие, уравнове-
шенность, удовлетворенность и пр.). Негативное 
настроение отличают дистимные явления (песси-
мизм, удрученность, неудовлетворенность, апа-
тия, тоска и пр.).

Другая бинарная характеристика эмоций де-
лит их по характеру влияния на активацию орга-
низма (стенические и астенические) и выражается 
в активности и пассивности. Активность имеет 
такие стенические проявления, как бодрость, жи-
вость, энергичность, неуемность, и пр.

Пассивность характеризуется астеническими 
проявлениями – ослабленностью, изнуренностью, 
усталостью, разбитостью, опустошенностью и пр.

Принято считать, что позитивные и стени-
ческие эмоции способствуют обеспечению эф-
фективной жизнедеятельности, а негативные и 
астенические – как правило, дезорганизуют ее. 
Вместе с тем, значимость отдельных эмоциональ-
ных проявлений в регуляции поведения человека 
все еще недостаточно изучена.

Предлагаемый подход предполагает сведение 
множества выделенных эмоциональных прояв-
лений (положительные, отрицательные, стениче-
ские и астенические) вначале к четырем базовым 
характеристикам: активность (А), пассивность 
(П), позитивное настроение (ПН) и негативное 
настроение (НН). 

Сочетанное взаимодействие базовых характе-
ристик позволяет выделить еще четыре характе-
ристики, производных от базовых:

– психологическую комфортность (ПК), как 
результирующую взаимодействия позитивного и 
негативного настроения;

– психологическую активацию (ПА), как ре-
зультирующую взаимодействия активности и пас-
сивности;

– готовность к действию (ГД), как результиру-
ющую взаимодействия позитивного настроения и 
активности;

– дизадаптацию (ДА), как результирующую 
взаимодействия пассивности и негативного на-
строения.

И, наконец, мы получаем возможность оце-
нить общую дееспособность (ОД), как результи-
рующую взаимодействия психологической акти-
вации и психологической комфортности. Все это 
пространство характеристик психоэмоциональ-
ной сферы представлено на рис.1.

Рис. 1. Пространство характеристик 
психоэмоциональной сферы

Данный подход был использован при разработке 
методики и процедуры оценки психоэмоциональной 
сферы в разных актуальных состояниях. Для этого 
пространство возможных ее проявлений заполнено 
характеристиками – признаками, которые были взяты 
из методи ки СОПАС–8, описанной выше. Опреде-
лены перечни и сочетания этих признаков, составив-
ших содержание базовых характеристик (активность, 
пассивность, позитивное и негативное настроение). 
Всего было отобрано 56 признаков из 72 (в методике 
СОПАС-8). Снижение количества признаков позво-
лило сократить продолжительность обследования.

Обсуждение результатов
Для обеспечения должной чувствительности 

диагностической процедуры в предлагаемой ме-
тодике использована шкала, позволяющая произ-
водить оценивание эмоционального состояния от 
нуля до трех баллов с ценой деления 0.1 балла. При 
такой разметке шкалы его уровень задается рас-
стоянием между двумя соседними делениями. Этот 
прием позволяет повысить чувствительность мето-
дики и обеспечить тонкую дифференцировку слабо 
выраженных изменений состояния. 

Уровень выраженности признаков оценивается 
самим исследуемым в специальной анкете (см. та-
блицу 1) в балльных оценках. К таблице прилагает-
ся инструкция: «ниже приведены характеристики 
эмоционального состояния со шкалами его оценки. 
Вам необходимо по каждой характеристике вна-
чале определить степень выраженности Вашего 
состояния, представленной одной из четырех ко-
лонок (отсутствует, низкая, средняя, высокая). 
Затем, в этой выбранной колонке (кроме первой) 
определить ту позицию на шкале, которая наибо-
лее соответствует Вашему состоянию в данный 
момент. Позиция может быть в диапазоне от 
минимально проявленного состояния (деление в на-
чале диапазона) до максимального (деление в конце 
диапазона). На выбранной позиции (или в первой 
колонке) поставьте птичку». 
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Таблица 1
Оценка психоэмоционального состояния

№ Характеристики
состояний

Выраженность
отсутствует низкая средняя высокая

1 ДОВОЛЬНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
2 ЭНЕРГИЧНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
3 СЕРДИТЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
4 УСТАЛЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
5 СЧАСТЛИВЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
6 ВЗРЫВНОЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
7 ПЕССИМИСТИЧНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
8 НАПРЯЖЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
9 ВЕСЕЛЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
10 ЖИВОЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
11 УДРУЧЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
12 ПАССИВНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
13 РАСКОВАННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
14 ЗАПАЛЬЧИВЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
15 ВЗБЕШЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
16 НЕУСТОЙЧИВЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
17 ВОСТОРЖЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
18 СВЕЖИЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
19 НЕСЧАСТНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
20 ИЗНУРЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
21 БЕЗЗАБОТНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
22 БЕЗУДЕРЖНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
23 РАЗДРАЖЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
24 РАЗБИТЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
25 СДЕРЖАННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
26 БОДРЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
27 ПАНИКУЮЩИЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
28 ОПУСТОШЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
29 СПОКОЙНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
30 ДЕЯТЕЛЬНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
31 ГРУСТНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
32 ВЫМУЧЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
33 ОПТИМАЛЬНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
34 АКТИВНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
35 ЖАЛКИЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
36 ТРЕВОЖНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
37 САМОУВЕРЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
38 НЕТЕРПЕЛИВЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
39 ОБЕСПОКОЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
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40 БОЯЗЛИВЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
41 УРАВНОВЕШЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
42 НЕУЕМНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
43 НЕДОВОЛЬНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
44 ЗАБИТЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
45 ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
46 БОЕВОЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
47 АПАТИЧНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
48 РАНИМЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
49 БЛАГОДУШНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
50 СОПЕРНИЧАЮЩИЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
51 ПЕЧАЛЬНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
52 РАСТЕРЯННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
53 РАДОСТНЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
54 ВОЗБУЖДЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
55 ТОСКЛИВЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
56 ОСЛАБЛЕННЫЙ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 

Обработка данных производится следующим 
образом. Вначале подсчитывается сумма баллов 
для первых четырех базовых характеристик с ис-
пользованием следующих ключей (приведены но-
мера признаков характеристик по табл. 1):

1. Позитивное настроение (ПН): 1, 5, 9, 13, 17, 
21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53;

2. Активность (А): 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 
38, 42, 46, 50, 54;

3. Негативное настроение (НН): 3, 7, 11, 15, 19, 
23, 27, 31, 35, 39,43, 47, 51, 55;

4. Пассивность (П): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 
36, 40, 44, 48, 52, 56.

По шкале каждой характеристики осуществля-
ется перевод ответов в балльные оценки: «отсут-
ствует» – 0 баллов; «низкая» – от 0,1 до 1 балла; 
«средняя» – от 1,1 до 2 баллов; «высокая» – от 2,1 
до 3 баллов.

Суммы баллов каждой из характеристик, а 
также их общая сумма записываются в таблицу 
(табл.2) и переводятся в проценты. 

Таблица 2
Сводная таблица подсчета баллов

Показа-
тели А П ПН НН ∑ баллов

Баллы
Р% 100%
Затем вычисляются характеристики, произво-

дные от базовых:
5. Психологическая активация: ПА =А – П
6. Психологическая комфортность: ПК = ПН – НН
7. Готовность к действию: ГД = А + ПН
8. Дизадаптация: ДА = П +НН
9.Общая дееспособность: ОД = ПА + ПК
С целью определения валидности предложен-

ной методики оценки психоэмоциональной сферы 
(МОПС) были установлены связи ее характеристик 
с факторами психического состояния, полученными 
с использованием методики СОПАС-8, на контин-
генте слушателей Военно-медицинской академии 
(УВМА). В табл. 3 приведены корреляции данных, 
полученных с использованием этих методик. 

Таблица 3
Корреляционные связи между показателями психического состояния

№ 
пп

Характеристики 
ПЭС по МОПС

Факторы психического состояния (по СОПАС-8)
P E A O N V D S

1 Активность, А 0,64 0,8 0,73 0,42 0,37
2 Пассивность, П -0,35 0,39 0,64 0,76 0,83 0,58
3 Позитивное настроение, ПН 0,91 0,92 0,50
4 Негативное настроение, НН 0,43 0,86 0,89 0,64 0,65
5 Психологическая активация, ПА 0,75 0,78 0,52 -0,42
6 Психологический комфорт, ПК 0,91 0,83 0,37 -0,42
7 Готовность к действию, ГД 0,89 0,97 0,63
8 Дизадаптация, ДА 0,42 0,79 0,88 0,83 0,71
9 Общая дееспособность, ОД 0,90 0,88 0,43 -0,36 -0,38

Примечание: значимость корреляции достоверна в пределах р<0,05
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Анализ данных показал, что многие предло-
женные характеристики имеют достаточно высо-
кие, значимые корреляции с факторами методики  
СОПАС-8 – на уровне 0,76 и выше. 

Было выполнено также исследование внешней 
валидности, в основу которого положено использо-
вание метода «контрастных групп» [14]. В качестве 
критериев выделения таких групп взяты сфера дея-
тельности и образ жизни. Мы исходили из того, что 
характер выполняемой деятельности и образ жизни 
человека должны проявляться в результатах оценок 
актуальных состояний, получаемых с использовани-
ем предложенной методики. 

При выборе контрастных групп по критерию вы-
полняемой деятельности мы обратились к предста-
вителям профессиональной, спортивной и учебной 
деятельности. Выбор представителей профессио-
нальной деятельности учитывал различия специфик 
различных выделяемых видов труда или групп про-
фессий [8]. Были обследованы представители про-
фессий «человек-человек» и «человек-природа». 
Первую группу составили врачи, вторую – поляр-
ники (участники Антарктической экспедиции). Эти 
виды деятельности имеют существенные различия 
по условиям, в которых они выполняются, что, по 
нашему мнению, должно проявляться в состояниях 
психоэмоциональной сферы профессионалов, их 
представляющих. 

В группы, представляющие учебную деятель-
ность, вошли студенты аграрного университета и 
слушатели Украинской военно-медицинской акаде-
мии (УВМА), обучающиеся по программам второго 
высшего образования. Различия этих групп опреде-
лены не только различиями программ обучения, но 
специфичностью гражданского и военного вузов. В 
качестве представителей спортивной деятельности 
были взяты члены сборной команды Украины по 
баскетболу. 

Одной из задач исследования было определение 
возможностей использования разрабатываемой ме-
тодики для оценки состояний в широком спектре 
их актуальных проявлений (от оптимальных до экс-
тремальных). Для этого мы обратились к предста-
вителям полярных групп, выделенных по критерию 
образа их жизни. Первую группу составили лица с 
длительной наркотической зависимостью, вторую – 
представители одной из широко распространенных 
в мире йог, демонстрирующей позитивное влияние 
на психическое состояние – сахаджа йоги [6, 16, 19].

Результаты исследования всех представленных 
групп приведены в таблице 4. Сравнительный анализ 
оценок состояний полярных групп, выполняющих 
профессиональную деятельность, на примере врачей 
и полярников, показал статистически значимые раз-
личия по восьми характеристикам из девяти (р<0,001). 
Наибольшие различия отмечаются по таким показа-
телям, как пассивность, негативное настроение и ди-
задаптация, которые существенно более проявлены у 
полярников. Картина изменений по данным характе-
ристикам как, впрочем, и по остальным, вполне объ-
яснима влиянием арктических условий.

Сравнение состояний групп, представляющих 
учебную деятельность, позволило установить нали-
чие достоверных различий по трем показателям. У 
слушателей Военно-медицинской академии отмечены 
большие значения такой базовой характеристики, как 
активность и психологической активации (р<0,01), у 
студентов более выражена пассивность (р<0,05).

Психоэмоциональные характеристики спор-
тсменов соотносились с данными слушателей Воен-
но-медицинской академии и студентов. Статистиче-
ски значимой разницы по изучаемым показателям с 
данными слушателей академии не выявлено. Срав-
нение же их с данными студентов показало присут-
ствие у спортсменов более выраженной активности 
и психологической активации (р<0,05). 

Таблица 4
Сравнительные оценки психоэмоционального состояния 

по категориям обследованных (по данным МОПС)

ПЭС

Сфера деятельности Образ жизни
Професcиональная Учебная и спортивная

нарко- 
зависимые Сахаджайоги

врачи полярники слушатели 
УВМА студенты спортсмены

№ I II III IV V VI VII
А 40,9±0,9 30,5±1,9*** 37,7±1,4 30,4±1,7 ’’ 37,2±1,5 ° 35,9±1,7 36,5±1,4
П 5,3±0,8 14,3±2,2*** 8,3±1,2 13,5±2,4 ’ 10,4±1,6 14,3±1,6 4,3±1,0 ˘˘˘

ПН 49,3±1,3 44,1±2,9 47,0±1,9 48,1±3,4 42,5±2,5 34,5±1,6 56,3±1,6 ˘˘˘
НН 4,5±0,8 11,1±1,9*** 7,0±1,3 8,1±1,9 10,0±2,0 15,3±1,5 2,9±1,2 ˘˘˘
ПА 35,6±1,4 16,2±3,8*** 29,3±2,3 17,0±3,3 ’’ 26,8±2,7 ° 21,7±3,2 32,2±2,1 ˘˘˘
ПК 44,9±1,9 33,1±4,6*** 39,9±3,1 40,0±4,9 32,6±4,3 19,2±3,0 53,5±2,5 ˘˘˘
ГД 90,2±1,3 74,6±4,0*** 84,6±2,4 78,5±3,5 79,7±3,4 70,4±2,9 92,8±2,1 ˘˘˘
ДА 9,8±1,2 25,4±4,0*** 15,4±2,9 21,5±3,5 20,3±3,3 29,6±2,8 7,2±2,0 ˘˘˘
ОД 80,4±2,7 49,2±8,0*** 69,2±4,7 57,0±7,0 59,4±6,7 40,9±5,7 85,7±4,1 ˘˘˘

Примечание: значок *** – достоверные различия между группами І и ІІ на уровне (р<0,001); значок ’’ – между 
группами III и IV на уровне (р<0,01), значок ’ – на уровне (р<0,05); значок ° – между группами IV и V на уровне 
(р<0,05); значок ˘˘˘ – между группами VI и VII на уровне (р<0,001).
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Обращение к картине различий в психоэмоци-
ональной сфере представителей полярных групп, 
отобранных по критерию образа жизни (наркоза-
висимые – в состоянии последействия принятого 
наркотика и йоги – в обычном состоянии) пока-
зало, что только по одному из рассматриваемых 
показателей -активности, отсутствуют статисти-
чески значимые различия. По всем же остальным 
характеристикам различия значимы (р<0,001). 
Наркозависимые отличаются высокими значени-
ями показателей пассивности, негативного на-
строения и дизадаптации. Уровень двух послед-
них показателей значительно превышает данные 
не только йогов, но и представителей всех других 
обследованных групп.

Сахаджа йоги, по сравнению с наркозависимы-
ми, характеризуются существенно более высокими 
значениями показателей позитивного настроения, 
психологической активации, психологической ком-
фортности, готовности к действию, а также общей 
дееспособности. Последующий сравнительный 

анализ результатов исследования, приведенных в 
таблице 4, показывает, что данные большинства 
этих позитивных характеристик психоэмоцио-
нальной сферы сахаджа йогов существенно выше 
данных этих характеристик у представителей всех 
других обследованных групп – профессиональной 
(врачи и полярники), спортивной (баскетболисты) 
и учебной (студенты и слушатели академии) дея-
тельности. Значения же всех изучавшихся негатив-
ных проявлений у йогов ниже, чем у других пред-
ставителей обследованного контингента.

Выводы. Таким образом, выполненные валиди-
зационные исследования предложенной методики 
оценки психоэмоциональной сферы подтвердили 
ее прогностическую ценность. Она отвечает предъ-
являемым требованиям и расширяет возможности 
более углубленного изучения состояний благодаря 
разработанным подходу и процедурам, обеспечи-
вающим ее дифференцирующие возможности, экс-
прессность и возможность интеграции получаемых 
оценок, ориентированных на деятельность. 
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ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТОНІКИ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯСЕН 
В НОРМІ ТА ПРИ ЇЇ СТРУКТУРНІЙ ПЕРЕБУДОВІ 

НА ТЛІ ПОСТАНОВКИ ПЛОМБУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Взаємне трьохмірне розташування циркулярних, радіальних і вертикальних пучків волокон ясен створює пружну 
біодинамічну систему, здатну протистояти механічним навантаженням і підтримувати високе значення тканинно-
го напруження. Наявність пломбувального матеріалу призводить до того, що сполучнотканинна пластинка втрачає 
характерну для норми просторову орієнтацію пучків і відбувається дезорганізація волокнистого каркасу. Морфо-
генетичним фактором в процесах фібрілосинтезу і фібрілолізису, вірогідно, виступають макрофаги та лімфоцити, 
кількість яких збільшується при наявності пломбувального матеріалу.

Ключові слова: пломбувальний матеріал, колагенові волокна, щур.

Взаимное трехмерное расположение циркулярных, радиальных и вертикальных пучков волокон десен создает 
упругую биодинамическую систему, способную противостоять механическим нагрузкам и поддерживать высокие 
показатели тканевого напряжения. Наличие пломбировочного материала приводит к тому, что соединительноткан-
ная пластинка теряет характерную для нормы пространственную ориентацию пучков и происходит дезорганизация 
волокнистого каркаса. Морфогенетическим фактором в процессах фибрилосинтезу и фибрилолизису, вероятно, 
выступают макрофаги и лимфоциты, количество которых увеличивается при наличии пломбировочного материала.

Ключевые слова: пломбировачный материал, коллагеновые волокна, крыса.

The mutual three-dimensional location of circular, radial and vertical bunches of fibres of gums creates the resilient 
biodynamic system able to resist to the mechanical loading and support the high indexes of tissue tension. The presence of 
stopping material results in that a connecting tissue of plate loses the characteristic for a norm spatial orientation of bunches 
and takes place disorganization of fibred framework. By a morphogenic factor in the processes of synthesis of fibres and 
lysis of fibres, probably, macrorohcagis and lymphocytes the amount of that increases at presence of stopping material 
come forward.

Key words: stopping material, collogen fibres, rat.

Актуальність. Сучасні пломбіровачні мате-
ріали характеризуються цілим рядом позитивних 
якостей, що відкриває широкі перспективи їх вико-
ристання в естетичній медицині. Так, фотополіме-
ри мають необхідні оптичні параметри, механічну 
міцність, яка є адекватною твердим тканинам зуба, 
високу адгезію до емалі і дентину. Негативними 
властивостями є полімеризаційна усадка компози-
тів, в залежності від складу композиту [5, с. 10].

Крім того, недавно було виявлено значне зрос-
тання частоти розвитку у населення підвищенної 
чутливості до різних стоматологічних матеріалів, 
що проявляється специфічними Т-клітинними ре-
акціями організму, переважно псевдоалергічними 
або їх комбінацією. У переважній більшості по-
дібних пацієнтів при тестуванні з використанням 
пероксидазного тесту виявлялась несильна реак-
ція на протезний матеріал (так звана «сіра зона»)  
[1, с. 269].

У сполучній тканині існує авторегуляція синте-
зу і розпаду колагену, завдяки колагеназам. Вирі-
шальну роль у синтезі колагеназ відіграють макро-
фаги. Для розвитку активної колагеназсинтезуючої 
властивості макрофагів необхідною умовою є їх 
контакт з Т-лімфоцитами, які є потужними моду-
ляторами фіброгенезу [7, с. 158]. Тому, як правило, 
при фіброзі сполучної тканини виявляється змен-
шення кількості макрофагів, або спостерігається 
їх фенотипічна незрілість. В наслідок таких змін 

відбувається порушення зубоясневого сполучення. 
На сучасному етапі не досліджувалося питання, 
чи змінюються процеси фібрилогенезу при поста-
новці пломбіровачного матеріалу і чи даний про-
цес пов’язано із змінами лімфоїдного компоненту 
тканин пародонту. 

Мета роботи. Дослідити фіброархитектоніку 
сполучної тканини ясен в нормі і для порівняння її 
структурної перебудови при наявності пломбуваль-
ного матеріалу. 

Матеріал і методи дослідження. Об’єктом до-
слідження стали щелепи лабораторних щурів лінії 
Vistar. Щури були розділені на 2 групи: група 1 – ін-
тактна, група 2 – з наявністю фотополімерної плом-
би. При роботі з експериментальними тваринами 
керувалися "Європейською конвенцією з захисту 
хребетних тварин, які використовуються в експери-
ментальних та інших наукових цілях" (Страсбург, 
1986). Тваринам експериментальної групи встанов-
лювали фотополімерну пломбу на латеральну по-
верхню лівого різця ближче до ясневого карману. 
Методика постановки пломби детально описано 
в попередній роботі [2, с. 158]. Оскільки у щурів 
різці ростуть постійно, забір матеріалу проводили 
через два тижня.

Забій тварин здійснювали з 13:00 до 14:00 го-
дини шляхом декапітації під глибоким ефірним 
наркозом. У всіх групах тварин були досліджені 
20 щурів. Для дослідження брали фрагменти ще-
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леп протягом декількох хвилин після забою. Мате-
ріал фіксували в рідині Буена та в 10%-ному роз-
чині формаліну, декальцінували, зневоджували, 
заливали парафіновою сумішшю та виготовляли 
гістологічні зрізи завтовшки 5-6 мкм. Гістологіч-
ні зрізі зафарбовували гематоксиліном і еозином і 
за Маллорі. При описі волокон сполучної тканини 
враховувалась площина гістотопографічного зрізу 
(сагітальна, горизонтальна чи фронтальна) і осо-
бливості будови пародонту щурів [4, с. 35]. Мор-
фометрія проводилася за допомогою окуляр-мі-
крометра (МОВ-1-15х). Кількісні дані обробляли з 
використанням методу варіаційної статистики. 

Виклад основного матеріалу. При гістологіч-
ному досліджені препаратів встановлено, що при 
наявності пломбувального матеріалу зубо-ясневі 
волокна прикріплюються до цементу нижче епіте-
лію прикріплення і мають в товщині розміри 30-60 
мкм. Візуально, їх ненабагато менше, ніж у тварин 
контрольної групи. Від вказаного місця прикріплен-
ня в сагітальній площині волокна виходять віяло-
подібно. При зафарбовані за Маллорі вони мають 
темно-синій колір. Вздовж них розташовуються 
червоні волоконця, товщиною 1-3 мкм, які іденти-
фікуються, як еластичні волокна. Друга група воло-
кон, що розташовані перпендикулярно до епітелію 
в сагітальній площини називаються радіальним. 
У тварин з фотополімерною пломбою волокна по-
тоншені, ніж в експерименті. Їх товщина становить  
36,78±3,67 мкм; в нормі – 43,23±2,98 мкм. 

В експериментальній групі, незначно, але стон-
шуються і радіальні волокна, що орієнтуються 
вздовж епітелію прикріплення. Волокна мають пе-
реривчастий характер. Нагадуючи за формою пет-
лю вони досягають епітелію прикріплення. Волок-
на, що розташовані між епітеліальними тяжами, 
утворюють петлі в сосочковому шарі. Дані волокна 
розсипаються на більш тонкі гілочки, нагадуючи 
віничок. Тоненькі гілочки мають товщину від 13 
мкм до 22 мкм, як в нормі, так і в експерименті.

Радіальні волокна, котрі спрямовані від вільної 
частини ясен до переходу у фіксовану частину також 
більш стоншені і більш звивисті, їх супроводжує 
незначна кількість еластичних волоконець. Пуч-
ки радіальних волокон спрямованих до надкісниці 
альвеолярного відростка коротшають і зменшується 
їх товщина до 38,09±2,56 мкм, що статистично не-
достовірно по відношенню до показників норми. 
Але змінюється їх структура – вони більш прозорі, 
неоднорідні, переривчасті. Поряд розташовуються 
еластичні волокна більш коротші, ніж в нормі. 

Циркулярні волокна кільцеподібно оточують 
зуб. В сагітальній площині вони мають форму 
сегмента кола і пронизують радіальні пучки. У 
експериментальних тварин дані пучки трохи мен-
ші за розмірами і коротші. Поміж них поодиноко 
виявляються еластичні волоконця, розмірами 1-2 
мкм. Більш детально циркулярні волокна можливо 
описати на горизонтальному зрізі. Найбільш ці-
лісну структури вони мають у тварин контрольної 
групи. При наявності пломбувального матеріалу 
циркулярні волокна мають сегментарний характер, 
особливо це стосується сосочкового шару власної 
пластинки. В сітчастому шарі зберігається більш 
менш подібна картина до норми.

Альвеолярно-ясневі волокна фіксують відпо-
відні ділянки слизової оболонки ясен до надкісни-
ці альвеолярного відростка. Візуально, особливих 
змін в структурі названих волокон у тварин з плом-
бувальним матеріалом не виявлено.

З сітчастого шару власної пластинки слизової 
оболонки ясен вертикально до епітелію спрямо-
вуються пучки колагенових волокон. Їх товщина 
дорівнює 25-30 мкм, а довжина до 50-65 мкм. На-
ближаючись до сосочкового шару вони віялоподіб-
но розходяться і входять до сосочкового шару. При 
цьому в їх більшості втрачається пучкова органі-
зація, деякі волокна мають деформований вигляд. 
Колагенові волокна розпадаються на окремі вер-
тикальні тоненькі волоконця діаметром 5-7 мкм. 
Волокна і тоненькі пучки формують пухку струк-
туру в порівнянні з сітчастим шаром. У тварин з 
наявністю пломбу вального матеріалу при збіль-
шенні 7х10 чітко візуалізується збільшення розмі-
рів вічок у колагеновій сітці, між пучковий простір 
коливається між 15 і 25 мкм, в нормі 8-12 мкм, а 
також потовщуються вузлові ділянки в ретикуляр-
ній формації, особливо в сосочковому шарі, тобто 
вимальовується картина зміненої волокнистої архі-
тектоніки. Еластичні волокна мають менші лінійні 
розміри, ніж в контрольній групі. 

Сполучна тканина власної пластинки тварин 
інтактної групи була помірно інфільтрована пооди-
нокими фібробластами, нейтрофілами, лімфоцита-
ми, плазматичними клітинами, макрофагами.

У тварин з пломбувальним матеріалом в ткани-
нах пародонту, візуально, збільшувалась кількість 
лейкоцитів, лімфоцитів і макрофагів. 

Таким чином, взаємне трьохмірне розташуван-
ня циркулярних, радіальних і вертикальних пучків 
волокон ясен створює пружну біодинамічну систе-
му, здатну протистояти механічним навантаженням 
і підтримувати високе значення тканинного напру-
ження [3, с. 78]. Наявність пломбувального мате-
ріалу призводить до того, що сполучнотканинна 
пластинка втрачає характерну для норми просторо-
ву орієнтацію пучків і відбувається дезорганізація 
волокнистого каркасу. Подібні зміни були виявлені 
іншими авторами при експериментальному цукро-
вому діабеті [6, с. 38].

В основі морфофункціональних змін екстра-
целлюларного матриксу можуть бути причини 
зміни у механізмах регуляції процесів росту, пролі-
ферації та апоптозу клітин з боку імунної системи 
організму, тобто з боку клітин імунної системи –  
лімфоцитів і макрофагів. В експериментальній 
групі в тканинах пародонту, частіше, ніж в нормі 
спостерігались фібробластично-лімфоцитарні і 
фібробластично-макрофагальні контакти. Частіше 
виявлялися макрофаги з вираженою фагоцитарною 
активністю. Серед лімфоцитів домінували лімфо-
цити великого і середнього діаметру. 

Висновки
1. При наявності пломбувального матеріалу 

змінюється тканина напруга пов’язана із змінами у 
колагеновому каркасі в тканинах пародонту.

2. Морфогенетичним фактором в процесах фі-
брілосинтезу і фібрілолізису виступають макрофа-
ги та лімфоцити, кількість яких збільшується при 
наявності пломбувального матеріалу.
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ОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ЖЕРТВ

Статья посвящена вопросу организации работы судебно-медицинской службы при ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий с большим числом жертв. Проведен анализ материалов научных источников и законо-
дательного регулирования по заявленной теме. Исследованием выявлены явные проблемы организации подобной 
деятельности. Исходя из этого, предложен один из путей выхода из сложившейся ситуации.

Ключевые слова: судебно-медицинская служба, чрезвычайные ситуации, массовые человеческие жертвы, 
проблемы организации работ.

Стаття присвячена питанню організації роботи судово-медичної служби при ліквідації наслідків надзвичайних 
подій з великою кількістю жертв. Проведено аналіз матеріалів наукових джерел та законодавчого регулювання за 
оголошеною темою. Дослідженням виявлені явні проблеми організації подібної діяльності. Виходячи з цього, запро-
поновано один із шляхів виходу з ситуації, що склалася.

Ключові слова: судово-медична служба, надзвичайні ситуації, масові людські жертви, проблеми організації робіт.

The article is devoted to the organization of work of the forensic medical services in the aftermath of emergency situa-
tions with a large number of victims. Were analyzed the materials of scientific sources and legislative regulation on the stated 
theme. Research revealed obvious problems of the organization of similar activity. Proceeding from it, is offered one of ways 
of an output from the developed situation.

Key words: forensic medical service, emergency situations, mass human victims, problems of work organization.

Актуальность статьи. Антропогенные ка-
тастрофы, то есть катастрофы, вызванные дея-
тельностью человека, известны с самых давних 
времен. Они стали возникать, как только циви-
лизационная активность древнего человечества 
достигла таких масштабов, которые начали на-
рушать естественное природное равновесие. Пер-
вые кризисы были исключительно экологического 
характера: истощение пастбищных, охотничьих, 
посевных земель, вызванное, как правило, их 
чрезмерной эксплуатацией, что заставляло пле-
мена и народы покидать обжитые места и мигри-
ровать за сотни и тысячи километров от прежней 
территории обитания. Менялась геополитическая 
карта тогдашнего мира [1].

Одной из современных особенностей ХХ века 
и первой декады наступившего двадцать первого 
столетия является существенный рост стихийных 
бедствий и антропогенных катастроф. Словарь 
военных терминов дает следующее определение 
«аварий» – происшествие, которое повлекло за со-
бой повреждение или разрушение техники, воору-
жения, но без гибели людей [2, с. 5], и «катастро-
фы» – происшествия с военной техникой (танком, 
самолетом, кораблем, автомашиной и др.), повлек-
шее за собой гибель людей [2, с. 125].

К числу наиболее известных мировых трагиче-
ских техногенных катастроф послевоенного време-
ни с массовыми человеческими жертвами следует 
отнести: промышленный туман над Лондоном в 
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1952 г. (стал причиной смерти от 4 до 12 тысяч лю-
дей), взрыв на линкоре «Новороссийск» в 1955 г. 
(погибли 607 человек), прорыв плотины «Вайонт» 
(Италия) в 1963 г. (в ревущем потоке воды погибли 
более 2000 жителей), гибель в Атлантическом океа-
не американской подводной лодки «Трешер» в 1963 
г. (могилу в пучине вод нашли 129 членов экипа-
жа), столкновение двух боингов в аэропорту «Лос-
Родеос» (Испания, Канарские острова) в 1977 г.  
(погибли 583 человека), трагедия на химическом 
заводе в «Бхопале» (Индия) в 1984 г. (погибли 20 
тысяч человек, пострадали около 500 тысяч), взрыв 
на третьем энергоблоке Чернобыльской атомной 
станции 1986 г. (от последствий аварии пострада-
ли миллионы людей), столкновение в Цемесской 
бухте теплохода «Адмирал Нахимов» и сухогру-
за «Петр Васев» в 1986 г. (погибли 423 человека), 
столкновение самолетов на авиационном праздни-
ке в Рамштайне (Германия) в 1988 г. (70 погибших, 
более 300 раненых), гибель в Балтийском море па-
рома «Эстония» в 1994 г. (погибли 900 человек) [1].

Особенно впечатляет статистика дорожно-транс-
портных происшествий. В конце XX века автоката-
строфы ежегодно уносили примерно 250 тысяч жиз-
ней. По осторожным прогнозам экспертов, в первой 
четверти XXI века на дорогах погибнет, по крайней 
мере, миллион человек, в десять раз больше людей в 
той или иной степени пострадают [1].

В целом, актуальность проблемы «Чрезвычай-
ные ситуации и человечество» вследствие ее пла-
нетарного масштаба, социально-экономической 
и правовой значимости, глубокого гуманитарного 
содержания переоценить невозможно. Соверше-
но очевидно – нынешний мир живет в эпоху бед-
ствий и катастроф! Это и было взято на вооруже-
ние Всемирной организацией здравоохранения, 
государственной политикой многих стран мира, в 
том числе и Украины; эта политика считает при-
оритетными направлениями обеспечение безопас-
ности населения и остальных живых существ, а 
также защиту территории и акватории от различ-
ных чрезвычайных ситуаций и их разрушительных 
последствий.

Каждое масштабное чрезвычайное событие, со-
провождающееся большим числом жертв, требует 
четкой слаженной организации и своевременного 
эффективного выполнения целого комплекса раз-
личного рода мероприятий по ликвидации его по-
следствий. В подобных ситуациях, одним из самых 
трудных аспектов по-прежнему остается работа с 
человеческими останками [3, с. 3-24], [4, с. 3-18]. 
Поэтому, в ликвидации последствий катастроф, 
наряду с остальными медицинскими формирова-
ниями, принимает активное участие и судебно-ме-
дицинская служба [5, с. 38-40], [6, с. 50-52]. Хотя 
этому вопросу посвящены определенные зарубеж-
ные труды, он еще далек от своего окончательного 
решения.

Итак, в связи с наблюдаемой закономерностью –  
повышением числа и масштабов массовых про-
исшествий, растущих прямо пропорционально 
стремительному развитию научно-технического 
прогресса, проблемами организации судебно-ме-
дицинского обеспечения ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуации с большим количеством 

жертв, судебные медики столкнулись во второй 
половине прошлого столетия, а всерьез начали их 
решать только в 90-е годы [7, с. 4-22]; тогда же в 
зарубежных судебно-медицинских кругах были 
сформулированы основные принципы типовой 
программы по поводу организации данного вида 
деятельности, которые, к сожалению, до настоя-
щего времени практически не внедрены в отече-
ственную официальную нормативно-правовую и 
научно-методическую базу. Сегодня это уже влечет 
серьезные трудности в эффективной организации 
и выполнении соответствующих работ судебно-ме-
дицинской службой.

Постановка проблемы. Создавшаяся ситуация 
заставляет основательно и прагматично подойти к 
данному нерешенному научному вопросу и серьез-
но проанализировать современные научные меди-
цинские и иные специализированные источники, а 
также действующую отечественную нормативно-
правовую базу, касающуюся структуры судебно-
медицинской службы и организации производства 
работ в случаях ликвидации последствий чрезвы-
чайных событий с многочисленными человечески-
ми потерями. Также предстоит выяснить, насколь-
ко ранее предлагаемые отечественные научные 
теоретические и методические подходы к органи-
зации этого вида судебно-медицинских работ соот-
ветствуют современным требованиям.

Постановка задачи. С целью решения заявлен-
ной проблемы представилось необходимым про-
анализировать широкий диапазон зарубежной и 
отечественной научной медицинской литературы, 
а также Закон Украины «О судебной экспертизе», 
Постановление Пленума Верховного Суда Укра-
ины «О судебной экспертизе в уголовных и граж-
данских делах», и иные действующие норматив-
но-правовые акты, регламентирующие назначение, 
организацию и производство судебно-медицинских 
экспертиз («Инструкция о проведении судебно-ме-
дицинской экспертизы (исследования)», «Правила 
проведения судебно-медицинской экспертизы (ис-
следования) трупов в бюро судебно-медицинской 
экспертизы», «Положение о методическом (кон-
сультативном) совете бюро судебно-медицинской 
экспертизы», «О развитии и совершенствовании 
судебно-медицинской службы Украины»), права и 
обязанности специалиста и эксперта, порядок уча-
стия специалиста в области судебной медицины 
при производстве первоначальных следственных и 
иных действий, документацию судебно-медицин-
ской службы; организацию структуры учреждений 
судебно-медицинской службы Украины («Положе-
ние о Главном бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Министерства охраны здоровья Украины», 
«Положение о бюро судебно-медицинской экс-
пертизы управлений здравоохранения областных 
исполнительных комитетов и республиканское 
бюро (Автономной Республики Крым)», «Штатные 
нормативы медицинского персонала структурных 
подразделений бюро судебно-медицинской экс-
пертизы, которые вводятся в пределах имеющихся 
средств»), которая подвергалась как общему обзо-
ру, так и тщательному сравнительному анализу.

Изложение основного материала. Анализ 
указанных выше источников показал, что из ряда 
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явных и существенных проблем, постигших отече-
ственную судебно-медицинскую службу на совре-
менном этапе развития, связанных с ограничением 
возможностей обеспечения ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций с большим числом 
жертв, прежде всего бросаются в глаза следующие 
факторы.

1. Деятельность службы в качестве медицин-
ского специализированного формирования при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
с массовой гибели людей до нынешнего времени не 
нашла должного отражения в официальных Зако-
нах Украины, и иных нормативно-правовых актах.

Это, вероятнее всего, связано с тем, что суще-
ствующая национальная система здравоохранения 
при ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций определила приоритетные 
задачи и первостепенно направила основные уси-
лия на:

− сохранение жизни пораженных (больных);
− быстрейшее восстановление их здоровья;
− снижение неблагоприятного влияния на здо-

ровье населения условий, сложившихся при чрез-
вычайных происшествиях;

− предупреждение возникновения и распро-
странения инфекционных болезней;

− сохранение здоровья и работоспособности 
личного состава, участвующего в ликвидации чрез-
вычайных событий.

2. Несмотря на реально достигнутые успехи и 
тенденции к постоянному совершенствованию, от-
рицательное значение также имеет и тот факт, что 
принципы фундаментальных основ организации 
подобных мероприятий в отечественных материа-
лах исследований были освещены недостаточно и 
касались в основном лишь только поверхностного 
малообоснованного анализа и обобщения нако-
пленного, зачастую скромного, опыта работы су-
дебно-медицинских формирований при ряде более 
или менее масштабных происшествий, сопрово-
ждавшихся массовой гибелью людей.

Таким образом, следует, что до настоящего 
времени отсутствуют базовые разработки, отвеча-
ющие всем современным необходимым практиче-
ским задачам по указанным проблемам. Среди них 
целесообразно выделить – отсутствие законода-
тельной базы и нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих соответствующую работу, предвари-
тельно осуществленной слаженной теоретической 
подготовки, научно-методической подготовки, ор-
ганизационной (планирование и управление тех-
нологией производства, непрерывное обучение 
персонала), кадровой (укомплектованность брига-
дами быстрого реагирования), финансовой и мате-
риально-технической подготовки. Это диктует не-
обходимость архаичного выхода из создавшегося 
положения службы, как правило, путем хаотичного 
неслаженного оповещения, экстренной мобилиза-
ции, перераспределения сил и средств экспертного 
учреждения практически «слепым методом», т.е. 
прежде всего без предварительного обоснования 
расчета потребности в кадрах (эксперты, средний 
медицинский персонал, медрегистраторы, санита-
ры), правильной расстановки их, определении по-
следовательности тех или иных действий и объема 

проводимых ими работ в зависимости от специфи-
ки чрезвычайного происшествия, а также и вовсе 
без обоснования изложенных ранее потребностей.

3. Неожиданность, неординарность, масштаб-
ность и разрушительность события, как правило, 
ведет к феномену «массового потрясения и пани-
ки», всеобщей дезорганизации, в том числе и в ряде 
правоохранительных органов. Это, в свою очередь, 
нередко приводит к отсутствию официальных чет-
ко сформулированных задач со стороны правоох-
ранительных органов, что в большинстве случаев 
превращает строго регламентированную работу су-
дебно-медицинской службы в импровизированную 
деятельность инициативной группы, осуществля-
ющей свои функции, в основном, на базе личного 
опыта и знаний, приобретенных, в лучшем случае, 
при обеспечении других, подобных по характеру, 
чрезвычайных ситуаций либо, в худшем случае – 
при рутинных повседневных работах, имеющих 
какие-то единичные сходные элементы с особен-
ностями чрезвычайной ситуации.

4. Отсутствие отлаженности эффективного вза-
имодействия между ведомствами (в основном это 
Министерство внутренних дел Государственной 
службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 
Министерство обороны, Министерство юстиции, 
Служба безопасности Украины и Министерство 
здравоохранения), участвующих в ликвидации по-
следствий чрезвычайных происшествий с множе-
ственными человеческими жертвами.

Одним из рассматриваемых потенциально ры-
чагов, который может способствовать повышению 
своевременного и качественного взаимодействия, 
является разработка и внедрение функционирую-
щей единой структуры экстренного оповещения 
с выдачей самообновляющихся данных о прогно-
зировании масштабов негативных последствий 
(например, посредством послания цифровых со-
общений либо голосовых сообщений путем авто-
дозвона диспетчера-робота на мобильный телефон 
адресата – указывающего точное время начала про-
исшествия, территориальное либо акваториальное 
расположение по координатам, характер, площадь 
и тенденции распространения, прогнозированное 
количество жертв, примерное количество ресур-
сов, необходимых для ликвидации последствий).

Другим рычагом, который может способство-
вать увеличению уровня эффективности взаимо-
действия, является разработка и внедрение функци-
онирующей централизованной межведомственной 
автоматизированной информационно-поисковой 
системы. Централизованный учет лиц, пропавших 
без вести, неопознанных трупов, лиц, не способ-
ных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 
данные о своей личности предназначен для сбо-
ра, систематизации, анализа и проверки сведений 
об указанных категориях лиц в целях их розыска, 
установления местонахождения, отождествления 
личности и осуществляется на территориальном, 
региональном и центральном уровнях путем веде-
ния картотек и автоматизированного информаци-
онного банка данных.

Подобная система также должна обеспечивать 
все общие и специализированные требования к со-
временным информационным системам:
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– доступ межведомственным пользователям, 
обладающим соответствующими цифровыми клю-
чами для входа в систему;

– защиту от несанкционированного доступа к 
информации;

– ввод информации с опознавательных карт;
– хранение записей в базах учета и в таблицах 

запросов;
– корректировку и обновление информацион-

ных баз данных;
– последовательную идентификацию одного 

или нескольких стоящих на учете документов;
– обработку запросов и выдачу типовых стати-

стических отчетов;
– работу удаленных региональных пользовате-

лей с центральной системой;
– обеспечение функционирования алгоритма 

опознания с поиском по текстовым полям, вычис-
ление весовых коэффициентов на основе сравне-
ния текстовых реквизитов учетных карт, сорти-
ровку по полученным весовым коэффициентам и 
формирование рекомендательных списков.

Также, целесообразно в автоматизированной 
информационно-поисковой системе касательно 
опознания, вводить алгоритмы графического срав-
нения лиц с получением рекомендательного списка 
по степени сходства изображений. Задачей графи-
ческого сравнения лиц является выдача рекоменда-
тельного списка изображений, отсортированного 
по степени схожести с предъявляемым изображе-
нием.

При этом, обычно такие системы не произво-
дят отождествление искомого лица, поскольку эта 
задача является достаточно трудноразрешимой 
в качественном отношении, как введенных, так и 
предъявляемых изображений.

Поэтому после составления системой рекомен-
дательного списка, что позволяет в значительной 
мере сузить группу поиска, оператор просматрива-
ет его и принимает решение о возможности про-

ведения дальнейших идентификационных работ и 
собственно решает задачу установлении искомого 
лица.

Заключение. Произведенный анализ диктует 
следующую необходимость:

1. Создать и внедрить в обиход нормативно-
правовую базу, регламентирующую деятельность 
службы при ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций с массовой гибелью людей.

2. За короткий срок разработать надежную от-
ечественную научно-методическую исследова-
тельскую платформу по проблеме организации и 
алгоритма работ судебно-медицинской службы 
при массовых человеческих потерях путем при-
влечения в качестве исполнителей сотрудников не-
которых бюро с опытом соответствующей деятель-
ности и кафедр судебной медицины. Подготовить 
и издать методические материалы по результатам 
выполненной работы.

3. С целью дальнейшей интенсификации и по-
вышения эффективности организационно-методи-
ческих работ целесообразно планировать по дан-
ной проблеме научно-исследовательскую работу.

4. Только правильный порядок постоянного 
взаимодействия всех служб, участвующих в лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, 
позволит избежать обычной для этой ситуации не-
организованности, паники и других негативных 
моментов.

5. Специфика работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с большим числом жертв практиче-
ски всегда будет свидетельствовать об одном суще-
ственном препятствии, которое заключается в том, 
что этот вид деятельности, с учетом масштабности, 
неординарности и организационно-структурных 
особенностей, выходит далеко за рамки полномо-
чий, прав и обязанностей эксперта, да и экспертно-
го учреждения в целом.

Представляется, что это – перспектива дальней-
ших научных исследований.
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HEALTH CARE: FINANCING AND LEGISLATION ISSUES

Society and the state are responsible towards the contemporary and future generations for the level of health, and the basis 
for the solution of all these problems in terms of reforming health systems in the world is adapted to modern conditions of the 
legislation, particularly in the fragility of the economy and the judicial and legal systems of many countries. In this regard, the 
need to develop legal knowledge to physicians, as well as learning the basics of health care financing today are indisputable.

Key words: Medicine, WHO, health care reform, law and medicine, medical law.

Общество и государство ответственны перед современным и будущими поколениями за уровень здоровья, а 
основой для решения всех этих задач в условиях реформирования систем здравоохранения в мире является адап-
тированное к новым условиям финансирование и законодательство, особенно в условиях хрупкости экономики и 
судебно-правовой системы многих стран. В этой связи, необходимость развития правовых знаний медиков, а также 
изучения основ финансирования здравоохранения на сегодня являются неоспоримыми.

Ключевые слова: медицина, ВОЗ, реформирование здравоохранения, закон и медицина, права медика.

Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я, а основою 
для вирішення всіх цих завдань в умовах реформування систем охорони здоров’я у світі є адаптоване до нових умов 
фінансування і законодавство, особливо в умовах крихкості економіки і судово-правової системи багатьох кра-
їн. У цьому зв’язку, необхідність розвитку правових знань медиків, а також вивчення основ фінансування охорони 
здоров’я на сьогодні є незаперечними.

Ключові слова: медицина, ВООЗ, реформування охорони здоров’я, закон і медицина, права медика.

These comparative analysis of health, efficiency 
and accessibility of health care and the level of health 
care financing shows that not only the amount of fund-
ing affects the level of public health, but also – as fi-
nances are distributed in the health system and how 
effectively they are used [8].

Dynamics of a demographic and epidemiological 
situation causes change of nature of the dangers men-
acing to health of the population to which it is neces-
sary to react. Political and economic development in 
the country, and also welfare features of the population 
define degree and a way of fight against these dangers.

As the all health care system, medical work is 
based on the vast experience gained in the world, as 
well as on the rapidly developing science, technology 
and pharmaceutical industries. Based on this under-
standing, we give following definition: „Medicine as 
a science is an art, a combination of today’s conven-
tional and alternative approaches, in the time of the 
active and continuous implementation of scientific and 
technological achievements. Proper organization is the 
basis of medical work” [10].

A prerequisite for health care in a separate given, 
tending to the development and integration of world 
country is a developed social policy [11], fixed by ap-
propriate legislation, material and technical resources. 
Modern methods of professional management and 
health management is the key to success in the practice 
of the legislative framework and any elements of re-
form. By the UN General Assembly Resolution (UNG, 
34/58, 1979) „Health as an integral part of develop-
ment” [15] and by the WHO’s Programme the position 

that the health of the population as a whole and each 
person as a member of society is essential for the exis-
tence and development of the state is set [12, 16].

According to Articles 11 and 13 of the European 
Social Charter (994_062), the parties consolidated 
their citizens’ right to health, to social and medical as-
sistance. [12] In claim 1 of Article 11 states that the 
parties to the extent possible, are required to eliminate 
the causes of ill-health of the population. The third 
section of the WHO’s report on the health situation in 
Europe in 2012, states that a central aspect of policy 
„Health–2020” is improving the well-being of the pop-
ulation, especially in the context of health. This thesis 
can serve as a platform for developing common to dif-
ferent sectors Programme of Action, as well as for the 
implementation of state-wide approach [14].

The issues of conservation and strengthening 
of human life and health at all the times and in ev-
ery country are the center of attention of executives 
and legislators (for many, but only during the election 
campaign). This implies the importance of the study of 
social relations in health care. In the countries of the 
former Soviet Union for a long time remained in effect 
administrative-command methods of management and 
regulation of health care. These methods were a reflec-
tion of its time in the recent past, and while largely pro-
vided citizens with free of charge and quality care with 
sufficient funding and the availability of control over 
the organization and the quality of health care. Official 
recognition by WHO’s experts of the health system of 
Semashko in Soviet times as a model for other coun-
tries is not accidental.
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The experience of different countries shows that 
success and failures are in any type of financing [3]. 
Great importance to select the appropriate funding 
models have specific historical traditions of the State, 
especially the political system and legal framework, as 
well as the segment of the population served [4].

The problems associated with the distribution of 
money, usually very different in poor and rich coun-
tries. In less developed countries, health care funding 
is directed mainly to development services for primary 
level, while in economically developed countries the 
focus is on introducing new medical technologies, im-
provement of administrative mechanisms and rise in 
price of medical care. Therefore, the problems of fi-
nancing of the health system (HS) not lose its actuality 
and for those and others.

The main impact on the process of setting priorities 
in health care financing have governments (political 
will, corruption, improvement of legislation), health 
care providers (physicians and health care facilities), 
community (population, patients) and statistical data 
from studies on the health needs, cost and effectiveness 
of existing health services (consultation, interventions 
and procedures), factor «cost-benefit».

Demand for services HS, in the quantitative and 
qualitative relation, changes depending on financial 
policy, technical progress and expectation of consum-
ers. Therefore, it is important to consider HS taking 
into account features of its financing [1].

On the distinctive sign of financing today in the 
world there were three HS main forms: mainly private, 
budgetary (state) and insurance. Is as well the mixed 
options [2, р. 27].

The volume and the quality of medical care are de-
pending on social and economic changes occurring in 
the country. For this reason, need that these process-
es developed and improved along with features of the 
countries and own potential opportunities that will nat-
urally affect improvement of health of the population.

In the report of WHO on a condition of health care 
in the world of 2009 it is noted that despite increasing 
financial difficulties for the last 10-15 years (to date 
of the publication of the report) the majority of the 
governments in the European region raise level of the 
obligations concerning HC financing. In the majority 
of the countries increase of level of the public expen-
ditures for needs of health care percentage of gross do-
mestic product was recorded [2, р. 29-30].

On WHO opinion, strategic control of HC has to 
be exercised for the purpose of strengthening of poli-
cy of strengthening of health of the population which  
„is characterized by the expressed care of a state of 
health and justice in all directions of policy, and also 
the accountability in relation to the end results and 
health care measures” [2, р. 30].

In 2010 in the report on a condition of health care 
in the world of WHO I came to conclusion that about 
20%-40% of global expenses for health care are spent 
in vain. Components of model system of financing of 
health care are listed in this report [2, р. 30].

In Ukraine officially the constitutional law on free 
medical care is guaranteed to all citizens, nevertheless 
the payment is everywhere raised from patients. The 
government tries to enter a limited set of free medical 
services, but in practice the solution of the question, 

what services have to be financed from the budget and 
what the population will pay on own account, is actu-
ally given to the discretion of concrete medical institu-
tions. Such approach deprives system of transparency 
and, respectively, promotes growth of informal pay-
ments for medical services [1, 3].

The question of finding of model of financial se-
curity which would guarantee economic stability in 
the health care sphere, remains actual. Budgets in each 
country different, and the states with rather small in-
come spend not less than 2,5% of gross domestic prod-
uct for needs of health care. In 2012 this indicator in 
Ukraine made 3,8% [2, P. 33].

As a whole about 4,5% of country gross domes-
tic product are allocated for medicine financing in 
Ukraine in 2013. In absolute expression it is a question 
of the sum about 40 billion hryvnias. At the same time 
85% of the budget – is the compensation of the medical 
personnel, and 15% – purchase of medicines, mainte-
nance and modernization of the technical base. It is 
considered that 4,5% of gross domestic product – the 
highest level of financing of medical branch in Ukraine 
for years of the Post-Soviet period. For the reference, 
today WHO recommends to the countries to allocate 
not less than 5% of gross domestic product for needs 
of health care [3].

2014 authors deliberately not taken into consider-
ation, taking into account the socio-economic and po-
litical situation in the country.

The health care of Ukraine for 98% is financed at 
the expense of the state expenses. It is possible there-
fore domestic budget on health care remains in essence 
insufficiently for maintenance of optimum existing 
infrastructure. Moreover, the economy of Ukraine is 
focused on the market for a long time (over 20 years), 
but the health care, as well as requirements from the 
population, remains for today generally in the Soviet 
legal framework [1]

Adaptation of legislation and the need for law 
culture of health workers

Progressive development of many orientations of 
medicine, combined with the general changes in the 
socio-economic and political spheres of the post-Sovi-
et space required, almost immediately after 1991, ade-
quate adaptation and improving not only the legislative 
sphere of the health system, but also other related to the 
field of health care branches of science and practices.

It is the legal and regulatory system plays a ma-
jor role in the regulation of numerous public relations 
arising in the process of care. Significant changes (in 
recent years) of the legal framework of public health 
protection, a number of subordinate legislation that are 
necessary for health care reform, require a correspond-
ing change in the mentality of both health profession-
als and the public, and lawyers working in the health 
sector [6, 8, 9, 19].

Exposing aspects of the integrated study of the 
regulation of health professionals at the moment, the 
authors in their works try to identify the most basic 
features and characteristics of the regulation, taking 
into account the existing legislation, and in any case 
not penetrating into the legal niceties. If necessary ma-
terials are considered by rights experts [4].

Despite the significant changes that have occurred 
in recent years in the field of legal support health care 
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in the country, there are quite a number of outstanding 
issues. Because of this especially actual by the study of 
the legal regulation of medical practice, which is im-
portant to the study of the legal status of the patient are 
characterized. Do not forget at the same time on the 
legal status of medical [1, 2, 6, 8].

Taking into account the degree of importance of 
the legislation of each country in solving problems in 
the areas of health, it is now becoming a necessity not 
only the knowledge of their duties, but also the rights 
of every private physician in Ukraine. Understand that 
the rights are breaking and remain silent – is also a se-
rious drawback for physicians along with other viola-
tions of ethical and organizational nature in the course 
of their medical practice [6, 8].

The other group who is involved in the provision 
of health services – medical diagnostic heads of insti-
tutions and departments of the country’s health care –  
should resolve conflicts more objectively from the 
point of view of law and without attachment to the 
mood of any particular individual or the general popu-
lation [6, 8, 19].

Knowledge of the legal basis of its direct business 
is a guarantee of availability of physicians to the likeli-
hood of conflict from any legal entity medical (patient 
or his relative, doctor, hospital, health authority). The 
only mechanism for solving problems and / or conflicts 

in health care – it’s the law and professional medical 
peer review, although this is difficult to reconcile many 
[6, 8, 19].

Long stagnation in the field of change and some 
resistance in trying to adapt the law and order to the 
modern standard norms is the most serious obstacle, 
since I have to live and work in the old order and the 
current capacity [5].

Based on the need of legal knowledge of med-
ics in addition to given in the article "The Ukrainian 
legislation and the work of the physician in medical 
emergencies" as part of this paper the authors focus 
the medic reader’s attention on the major, in their opin-
ion, Articles of the Criminal (2341-14) and Criminal 
Procedure (4651-17) Codes of Ukraine (as of October 
2013) needed in practical medical activities [2].

In medical work the main factor is the provi-
sion of legal security by the state with its proper 
legislative framework and appropriate attitude to it 
from all the subjects of medical activity. It is also 
important the influence on these processes of social 
organizations, foundations, private hospitals and 
medical insurance companies. In this regard, there 
is actual need for transmission in the future many of 
the functions of expert independent to professional 
medical organizations, as is customary in the devel-
oped world [3].
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АНАЛІЗ НАДАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 
З АТРОФІЯМИ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

Проведено аналіз надання лікувальної допомоги хворим з низхідними та висхідними АЗН. Оцінювалась якість 
післяопераційного та диспансерного спостереження у хворих з низхідними АЗН. Аналізувалась частота застосуван-
ня різних методів лікування висхідної АЗН за результатами ретроспективного дослідження.

Ключові слова: атрофія зорових нервів, низхідна, висхідна, лікування, допомога.

Проведен анализ оказания лечебной помощи больным с нисходящими и восходящими АЗН. Оценивалось каче-
ство послеоперационного и диспанцерного наблюдения у больных в нисходящими АЗН. Анализировалась частота 
использования разных методов лечения восходящей АЗН за результатами ретроспективного исследования.

Ключевые слова: атрофия зрительных нервов, нисходящая, восходящая, лечение, помощь.

The analysis of medical care for patients with descending and ascending ONA was provided. Assess the quality of post-
operative observation and dispanserisation of patients with descending ONA. Analyzed the frequency of use of different 
therapies in patients with ascending ONA during the results of a retrospective study.

Key words: atrophy of the optic nerve, descending, ascending, treatment and care.
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Актуальність. Атрофія зорового нерва (АЗН) –  
це дегенеративний процес у зоровому нерві, який 
виникає внаслідок запалення, травм, інтоксикацій, 
судинних порушень та здавлення. Для АЗН харак-
терним є зниження гостроти зору, зміни полів зору 
і збліднення диска зорового нерва (ДЗН) [3]. За-
лежно від ступеню ушкодження зорових волокон 
(ступеню зниження зорових функцій і збліднення 
ДЗН), розрізняють часткову (при частковій втраті 
зорових функцій) і повну (при повній відсутності 
зорових функцій) АЗН. Часткова атрофія зорового 
нерва (ЧАЗН) є найбільш частим клінічним різно-
видом АЗН. ЧАЗН зустрічається у 15-30% випадків 
всіх захворювань зорового аналізатора і призводить, 
за відсутності лікування, до прогресування захво-
рювання з серйозними незворотними змінами, зна-
чної втрати зору, до погіршення працездатності та 
зниження якості життя [2]. АЗН також поділяють 
на низхідну та висхідну в залежності від локаліза-
ції патологічного процесу. Висхідна АЗН частіше є 
наслідком офтальмологічної патології (запалення, 
судинних порушень у зоровому нерві), низхідна є 
проявом захворювань центральної нервової систе-
ми (ЦНС). Лікування висхідних та низхідних АЗН 
кардинально відрізняється, про що треба пам’ятати 
лікарям – офтальмологам. АЗН – захворювання, що 
потребує повноцінного лікування з врахуванням еті-
ологічного чинника [1]. Чим раніше розпочинається 
лікування, тим більше шансів покращити зір хворо-
го. При висхідних АЗН застосовують весь комплекс 
лікувальних заходів, куди входить медикаментозне, 
хірургічне та фізіотерапевтичне лікування, згідно 
«Протоколу надання медичної допомоги хворим з 
атрофією зорового нерва», код МКХ-10 Н 47.2. (На-

каз МОЗ України від 15.03. 2007 № 117). При низ-
хідній АЗН лікування починається з лікування осно-
вного захворювання (нейрохірургічного видалення 
новоутворень головного мозку, мозкових аневризм, 
тощо). Офтальмологічне лікування проводиться 
обережно у ранній післяопераційний період з корот-
кочасним застосуванням електрофізіологічних ме-
тодів лікування. Повторні курси у віддалений період 
не проводять хворим з новоутвореннями головного 
мозку через високий ризик рецидивів.

Постановка проблеми. Лікування АЗН різного 
ґенезу задача важка та не вирішена. Не існує чіт-
кого покрокового алгоритму лікувального процесу. 
Для удосконалення надання лікувальної допомоги 
хворим з АЗН необхідно вивчити, як проводиться 
лікування лікарями – офтальмологами.

Ціль статті. Провести аналіз надання лікуваль-
ної допомоги хворим з АЗН. Матеріали та методи. 
Досліджувались хворі, що консультувалися у відді-
лі нейроофтальмології ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. А.П. Ромоданова НАМН України». Хворі роз-
поділялись на 2 групи. Перша група (1667 хворих) 
становили хворі з низхідною АЗН, причиною роз-
витку якої стали новоутворення головного мозку, 
гострі порушення мозкового кровообігу, мозкові 
аневризми та черепно-мозкові травми. Друга група 
(330 хворих) становили хворі з висхідною АЗН, що 
розвилась внаслідок офтальмологічних захворю-
вань (неврити зорових нервів, оптичні нейропатії, 
токсичні ураження). 

Результати та їх обговорення. У групі хворих 
з низхідною АЗН аналізувалась частота оператив-
ного лікування та оцінка якості післяопераційного 
та диспансерного спостереження (таблиця 1).

Таблиця 1
Частота оперативного лікування та оцінка якості післяопераційного 

та диспансерного спостереження у хворих з низхідними АЗН

Перелік критеріїв оцінки Частота в групі низхідних АЗН
n% (95%ДІ) р

Частота оперативного лікування при низхідних АЗН 967
57,8 (55,5-60,2)

Консервативне лікування (медикаментозне 
та фізіотерапевтичне) АЗН у ранній 
післяопераційний період (у відділі нейроофтальмології)

362 / 967
37,4 (34,4-40,5)

0,422
Консервативне лікування (медикаментозне 
та фізіотерапевтичне) АЗН у пізній 
післяопераційний період (за місцем проживання)

345 / 967
35,7 (32,7-38,7)

Диспансерне спостереження за хворими 
з АЗН у відділі нейроофтальмології

1180 / 1672
70,6 (68,4-72,8) -

Диспансерне спостереження за хворими 
з АЗН за місцем проживання

492 / 1672
29,4 (27,2-31,6) -

Частота призначення високовартісних методів діагностики 
при диспансерному спостереженні у відділі 
нейроофтальмології (ОСТ, HRT)

5 / 1180
0,4 (0,1-0,8)

0,001*
Частота призначення високовартісних методів діагностики 
при диспансерному спостереженні за місцем проживання 
(ОСТ, HRT)

48 / 492
9,8 (7,1-12,4)

Де * – різниця статистично значима (p<0,05)
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Згідно отриманих даних, хірургічне лікування 
новоутворень головного мозку, що викликали роз-
виток низхідної АЗН, проводилося 967 хворим, що 
становило 57,8% (55,5-60,2). Консервативне ліку-
вання у ранній післяопераційний період у відділі 
нейроофтальмології проводиться 362 / 967 хворим, 
що становить 37,4% (34,4-40,5). Лікування про-
водиться хворим, якщо відсутні протипоказання, 
за узгодженням з нейрохірургами. За місцем про-
живання лікуються 345 / 967 хворих – 35,7% (32,7-
38,7). Досить повно проводиться диспансеризація 
хворих з низхідною АЗН (70,6% у відділі нейрооф-
тальмології та 29,4% за місцем проживання). Вра-
ховуючи те, що діагноз АЗН у відділі нейроофталь-

мології вже встановлений, призначення методів 
візуалізації зорового нерва не є першочерговою і 
проводиться досить рідко (0,4% у відділі нейрооф-
тальмології та 9,8% за місцем проживання). 

Аналіз лікування хворих з висхідними АЗН 
проводився ретроспективно, шляхом вивчення ам-
булаторних поліклінічних карт, консультативних 
висновків, епікризів з історій хвороб. Проаналі-
зовано частота застосування основних методів 
лікування (консервативного, фізіотерапевтичного 
та хірургічного). Консервативне лікування вивча-
лося по основних групах фармакологічних пре-
паратів, що застосовуються для лікування АЗН  
(таблиця 8.2.3).

Таблиця 2
Частота застосування різних методів лікування висхідної АЗН 

за результатами ретроспективного дослідження.

Препарати та методи лікування Частота призначення 
% (95%ДІ)

Препарати, що покращують кровообіг: 92,1 (89,2-95,0)
нікотинова кислота та її похідні 20,0 (15,7-24,3)
похідні пурина ( пентоксифілін) 15,2 (11,3-19,0)
похідні аповінкамінової кислоти (кавінтон) 34,2 (29,1-39,4)
антагоністи іонів кальцію (циннарізин) 12,1 (8,6-15,6)
м’які спазмолітини (папаверин, еуфілін) 11,2 (7,8-14,6)
Препарати, що покращують метаболічні процеси:
ноотропні препарати (пірацетам, семакс) 54,2 (48,9-59,6)
антиоксиданти (емоксипін) 79,1 (74,7-83,5)
біогенні стимулятори (екстракт алое, ФІБС) 27,3 (22,5-32,1)
Препарати, що впливають на реологію крові (аспірин, курантил) 26,1 (21,3-30,8)
Препарати, що нормалізують проникність судинної стінки 
(пармідин, рутін, аскорутін) 47,3 (41,9-52,7)

Хірургічне лікування:
реваскуляризуючі операції 9,1 (6,0-12,2)
декомпресійні операції 7,3 (4,5-10,1)
Фізіотерапевтичне лікування:
електростимуляція 56,1 (50,7-61,4)
лазеростимуляція 21,2 (16,8-25,6)
магнітотерапія 12,1 (8,6-15,6)
ультразвукова терапія з медикаментами та без них 45,2 (39,8-50,5)
електрофорез лікарських засобів 49,1 (43,7-54,5)
гірудотерапія 8,2 (5,2-11,1)
рефлексотерапія 5,2 (2,8-7,5)

Згідно нашого дослідження, лікарями-офталь-
мологами частіше всього призначаються препара-
ти, що покращують кровообіг – 92,1% (89,2-95,0). 
Серед даної групи препаратів частіше використову-
ється похідні аповінкамінової кислоти (кавінтон) –  
у 34,2% випадків. Серед препаратів, що покра-
щують метаболічні процеси, на першому місці по 

використанню знаходяться антиоксиданти (емок-
сипін), що застосовується у 79,1% (74,7-83,5) ви-
падків. Препарати, що впливають на реологію крові 
(антиагреганти), застосовують у 26,1% (26,1-30,8) 
випадків. Частіше застосовуються лікарські засо-
би, що нормалізують проникність судинної стінки, 
які призначаються лікарями – офтальмологами у 
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47,3% випадків (41,9-52,7). Відносно рідко засто-
совується хірургічне лікування – реваскуляризуючі 
та декомпресійні операції проводяться лише у 9,1 
і 7,3% хворих відповідно. Стосовно фізіотерапев-
тичного лікування, 56,1% (50,7-61,4) хворих засто-
совують електростимуляцію зорових нервів, 49,1% 
(43,7-54,5) – електрофорез лікарських засобів, уль-
тразвукова терапія з медикаментами та без них за-
стосовується у 45,2% (39,8-50,5) хворих.

Висновки. Проведений аналіз виявив різну 
тактику лікування і ведення хворих з висхідними 
та низхідними АЗН. Консервативне та фізіотера-
певтичне лікування хворим з низхідною АЗН про-
водиться за показаннями 37,4% хворих у ранньому 

післяопераційному періоді (у відділі нейроофталь-
мології) та 35,7% хворих у пізньому післяопера-
ційному періоді за місцем проживання. Лікування 
хворих з висхідними АЗН проводиться з застосу-
ванням фармакологічних препаратів, серед яких 
частіше призначаються препарати, що покращують 
кровообіг (92,1%). Хірургічне лікування висхідних 
АЗН проводиться рідко – реваскуляризуючі опера-
ції у 9,1%, декомпресійні – 7,3%. Серед фізіотера-
певтичних методів лікування частіше застосову-
ється електростимуляція зорових нервів – у 56,1% 
випадків. Отримані дані корисні для оптимізації 
допомоги хворим з АЗН та розробки лікувальних 
алгоритмів та протоколів. 
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ВПЛИВ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА ВИНИКНЕННЯ 
ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДНІСТЮ

Проведено аналіз історій 100 жінок із безплідністю в анамнезі та 20 здорових вагітних жінок, що становили 
контрольну групу. За наявності вторинної безплідності домінуючу частку займала безплідність трубного походження 
(84%). Оперативні втручання передували розвитку позаматкової вагітності при первинній безплідності у 32%, з них 
11% – лапароскопії, при вторинній безплідності, спричиненій трубно-перитонеальним фактором та, за наявності, 
позаматкової вагітності, оперативні втручання були в 74%: лапаротомії – 58%, лапароскопії – 42%. Лапароскопічні 
методи оперативних втручань є достовірно ефективним методом профілактики первинної безплідності.

Ключові слова: безплідність, позаматкова вагітність.

Проведен анализ историй 100 женщин с бесплодием в анамнезе и 20 здоровых беременных женщин, которые 
составляли контрольную группу. При наличии вторичного бесплодия доминирующую долю занимало бесплодие 
трубного происхождения (84%). Оперативные вмешательства предшествовали развития внематочной беремен-
ности при первичной бесплодия в 32%, из них 11% – лапароскопии, при вторичной бесплодия, вызванной трубно-
перитонеальным фактором и, при наличии, внематочной беременности, оперативные вмешательства были в 74%: 
лапаротомии – 58%, лапароскопии – 42%. Лапароскопические методы оперативных вмешательств является досто-
верно эффективным методом профилактики первичной бесплодия.

Ключевые слова: бесплодие, внематочная беременность.

The analysis of 100 stories of women with a history of infertility and 20 healthy pregnant women made up the con-
trol group. In the presence of secondary infertility dominant share held infertility of tubal origin (84%). Surgeries preceded 
the development of ectopic pregnancy in primary infertility in 32%, including 11% – laparoscopy, with secondary infertility 
caused by tubal-peritoneal factor and, if available, ectopic pregnancy, surgery were 74%, laparotomy – 58% laparoscopy – 
42%. Laparoscopic surgery techniques are significantly effective in preventing primary infertility.

Key words: infertility, ectopic pregnancy.

Актуальність. Кількість безплідних шлюбів з кож-
ним роком збільшується і на даному етапі коливається 
від 10 до 15%, що набуває не тільки медичного, але й 
соціально-демографічного та економічного значення. 

Частково це пов’язано з тим, що за останні десятиліття 
стійко зберігається тенденція до збільшення кількості 
жінок, бажаючих вперше народжувати у віці 30-35 ро-
ків, частково соціально-економічними факторами [3].
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У структурі безплідного шлюбу основне місце 
займає трубно-перитонеальний фактор. Частота 
цього фактору безплідності сягає 18-73%. Причи-
нами його виникнення, як правило, є інфекції, що 
передаються статевим шляхом, оперативні втру-
чання на органах малого тазу та черевної порож-
нини [1].

Позаматкова вагітність зустрічається приблизно 
у 2% всіх вагітностей і може в подальшому призвес-
ти до безплідності та повторної позаматкової вагіт-
ності. Вірогідність нормальної вагітності та пологів 
становить близько 50%, повторної позаматкової ва-
гітності – близько 20%, безплідності – близько 30% 
[2]. При безплідності, обумовленій трубно-перито-
неальним фактором, реконструктивно-пластичні 
операції на маткових трубах не завжди ефективні. 
При відсутності розриву маткової труби діагностич-
ні та лікувальні заходи спрямовані на профілактику 
ускладнень та збереження фертильності. Основним 
лікувально-діагностичним методом є лапароскопія. 
Лапаротомію виконують за тяжкого стану хворої, 
при неможливості виконати лапароскопічну опера-
цію через злуковий процес [4].

Мета роботи. Визначити частку позаматкових 
вагітностей в структурі безплідності та вплив опе-
ративних втручань на органах черевної порожнини 
та малого тазу в анамнезі на виникнення позамат-
кової вагітності.

Матеріал та методи. 
Для реалізації поставленої мети нами проведе-

но аналіз історій з подальшою статистичною об-
робкою даних 120 жінок, які були розділені на 2 
групи: I група (основна) – 100 жінок з безплідністю 
різного генезу, II група (контрольна) – 20 жінок, що 
народжували і не скаржилися на безплідність.

Результати та їх обговорення. Основну групу 
становили жінки з первинною та вторинною без-
плідністю. Вік жінок коливався від 22 до 39 років 
До 30 років лікувалося з приводу безплідності 58 
пацієнток (58%), після 30 років – 42 (42%). Трива-
лість безплідності була від 1 до 17 років (в серед-
ньому 6,95±0,45 року).

Обстеження пацієнток, згідно історій хвороб, 
включало ретельне вивчення скарг та анамнестич-
них даних. Всі пацієнтки пройшли комплексне клі-
ніко-лабораторне обстеження – загальне клінічне 
обстеження, дослідження рівня статевих гормонів, 
ультразвуковий моніторинг, визначення та оцінку 
тестів функціональної діагностики репродуктивної 
системи і були соматично здоровими.

У контрольну групу входили соматично здо-
рові жінки, які не скаржилися на безплідність і у 
яких вже були діти. З них один раз завагітніли і на-
родили 9 жінок (45%), двічі – 9 жінок (45%): у 5 
жінок (55,6%) вагітність закінчилася нормальними 
пологами двічі, у 3 жінок (33%) перша вагітність 
закінчилася пологами, друга – штучним абортом, у 
1 жінки (11%) – двома штучними абортами. Більше 
двох разів завагітніло 2 жінок (10%): пологи один 
раз були в двох випадках, двічі – в одному випадку, 
аборти двічі були в анамнезі всіх жінок, мимовільні 
викидні – в анамнезі у двох жінок. Вік жінок ко-
ливався від 20 до 39 років (в середньому 30,9±0,45 
року). В анамнезі хронічний аднексит був у 3 жінок 
(33,3%), порушення менструального циклу – в 1 

(10%). У решти жінок не було ніяких захворювань 
як з боку статевих органів, так і з боку інших орга-
нів і систем організму.

Первинна безплідність було в 37 жінок (37%), 
причому жіноча безплідність трубного походження 
у жінок з первинною безплідністю було в 16 випад-
ках (43%). Оперативні втручання на органах мало-
го тазу передували розвитку первинної безпліднос-
ті в 12 випадках (75%), лапаротомії у 8 випадках 
(67%), лапароскопії у 4 (33%). 

Вторинна безплідність діагностувана в 63 ви-
падках (63%). Жіноча безплідність трубного по-
ходження при вторинній безплідності було в 53 
випадках (84%). В одному випадку дана форма без-
плідності поєднувалася з безплідністю, пов’язаною 
з відсутністю овуляції, у двох – із безплідністю 
іншої природи (ендометріозом). При жіночій без-
плідності трубного походження запальні захворю-
вання жіночих статевих органів були в анамнезі у 
60 жінок (95%), у шістьох відмічено наявність кіс-
тозних утворень яєчників, в двох – міоми матки та 
поліпа ендометрію. В однієї жінки виявлено тільки 
кістозні утворення яєчників, у шести – поліп ендо-
метрія. В трьох випадках в анамнезі було проведе-
но стерилізацію маткових труб.

Позаматкова вагітність була у 42 жінок з вто-
ринною безплідністю трубного генезу (79±8,10%): 
у 20 випадках спостерігалася одна позаматкова ва-
гітність, серед яких у 10 випадках (50%) були по-
передні оперативні втручання – 7 лапаротомних 
втручань (70%), 3 лапароскопії (30%). В одному 
випадку була одна позаматкова вагітність після 
штучного аборту, у 21 випадках дві позаматкові ва-
гітності.

Отже, серед 42 випадків позаматкових вагіт-
ностей у 31 випадку (74%) позаматкова вагітність 
розвинулася після оперативних втручань на орга-
нах черевної порожнини та малого тазу в анамнезі, 
з яких 13 (42%) операцій – лапароскопії, 18 (58%) 
лапаротомії. 

Першій позаматковій вагітності передували ла-
паротомії у 7 (70%) випадках, другій у 10 (48%). 
Лапароскопічні операції передували першій поза-
маткової вагітності в 3 випадках (30%), другий – у 
11 (52%). 

Штучні аборти були в анамнезі у 6 жінок 
(9,5%), штучний аборт і нормальні пологи – у 10 
жінок (16%). Мимовільні викидні були в 6 жінок 
(9,5%) при наявності нормальних пологів в анам-
незі. В анамнезі 8 жінок (19%) з позаматковою ва-
гітністю встановлено наявність іншої патології з 
боку жіночих статевих органів – це кіста яєчника, 
поліп ендометрію і сідлоподібна матка.

Висновки.
1. У жінок з первинною безплідністю майже 

в однаковій кількості виявлялася жіноча безплід-
ність, пов’язана з відсутністю овуляції, трубного 
походження та іншої природи (урогенітальні ін-
фекції та ендометріоз). 

2. При первинній безплідності трубного похо-
дження частота оперативних втручань склала 32%, 
з яких лапаротомії – 67%, лапароскопії – 33%, що 
свідчить про високу ефективність лапароскопічних 
операцій для профілактики, в подальшому, поза-
маткових вагітностей.
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3. При наявності вторинної безплідності до-
мінуючу частку займала безплідність трубного 
походження (84%), за кількістю достовірно відріз-
нялася від безплідності трубного походження при 
первинній безплідності (р <0,05).

4.Оперативні втручання передували розви-
тку позаматкової вагітності, що вперше виникла 
у 50%, з них 30% лапароскопії, 70% лапаротомії, 
при повторній позаматковій вагітності лапаро- 

скопії – 52%, лапаротомії – 48%, тому лапароско-
пічні операції не можуть бути операцією вибору 
за наявності попередніх оперативних втручань на 
органах малого тазу.

5. Методом профілактики первинної безплід-
ності, позаматкової вагітності має бути застосу-
вання лапароскопічних операцій за потреби інших 
втручаннях на органах малого тазу та черевної по-
рожнини.
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МОРФОЛОГІЧНІ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ 

ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ 
ТА ХРОНІЧНОГО АУТОІМУННОГО ПРОСТАТИТУ

Встановлено, що морфологічні і структурні зміни передміхурової залози щурів після моделювання сульпіридної 
моделі доброякісної гіперплазії і аутоімунного простатиту відповідають патологічним змінам, характерним для хро-
нічного неспецифічного простатиту з доброякісною гіперплазією передміхурової залози чоловіків. 

Ключові слова: передміхурова залоза, хронічний простатит, доброякісна гіперплазія, моделювання.

Установлено, что морфологические и структурные изменения предстательной железы крыс после моделирова-
ния сульпиридной модели доброкачественной гиперплазии и аутоиммунного простатита соответствуют патологи-
ческим изменениям, характерным для хронического неспецифического простатита с доброкачественной гиперпла-
зией предстательной железы мужчин.

Ключевые слова: предстательная железа, хронический простатит, доброкачественная гиперплазия, модели-
рование.

It was found that the morphological and structural changes of the prostate gland in rats after making sulpirid model be-
nign hyperplasia and autoimmune prostatitis meet the pathological characteristic changes of chronic nonspecific prostatitis 
with benign prostatic hyperplasia men.

Key words: prostate gland, chronic prostatitis, benign hyperplasia, modeling.

Хронічний неспецифічний простатит з добро-
якісною гіперплазією передміхурової залози (ХНП 
ДГПЗ) є однією із поширених урологічних патологій 
літніх чоловіків. В останні десятиліття це захворю-

вання досить часто зустрічають і у пацієнтів віком 
40-50 років. Захворювання супроводжується пору-
шеннями копулятивної чи репродуктивної функцій, 
різними невротичними розладами [1, 2, 7, 10, 11]. 
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Ефективність лікування ХНП ДГПЗ найчастіше не-
достатня, хоча для цього використовують значний 
арсенал сучасних антибактеріальних, імунокорегу-
ючих препаратів та андрогенів, фітопрепаратів, фі-
зіотерапевтичних методів, бальнео-, клімато-, пелоі-
дотерапію [1, 3, 7, 9, 11]. 

Для розробки ефективних технологій терапії 
ХНП ДГПЗ потрібні дослідження етапів цього пато-
логічного процесу та механізмів впливу препаратів, 
що досліджуються, на морфологічний стан тканин, 
метаболічні процеси і функціональну активність пе-
редміхурової залози. Такі дослідження неможливі 
без адекватних експериментальних моделей ХНП 
ДГПЗ. 

В доклінічному вивченні лікарських засобів, 
призначених для лікування асептичних простати-
тів, найбільш часто використовують наступні екс-
периментальні моделі: модель кріотравми, модель 
хімічного ушкодження ксилилом, модель скипидар-
ного простатиту без або з доданням димексиду, мо-
дель механічного ушкодження, модель аутоімунного 
простатиту, модель хімічного ушкодження [3, 12]. В 
останні роки отримала розповсюдження сульпірідна 
модель ДГПЗ, яка адекватна гормон залежному за-
паленню передміхурової залози. Як правило, суль-
пірид вводять або протягом місяця щурам молодого 
віку, або більш коротким терміном кастрованим тва-
ринам на фоні замісного введення андрогенів. За-
пропоновано також вводити тривалим курсом суль-
пірид тваринам пізнього репродуктивного віку [14]. 

Метою роботи було вивчення морфологічних і 
структурних змін передміхурової залози щурів піс-
ля моделювання сульпіридної моделі доброякісної 
гіперплазії та хронічного аутоімунного простатиту 
і оцінка можливості використання цих моделей для 
доклінічних досліджень ХНП ДГПЗ. 

Матеріали і методи. Хронічний аутоімунний 
простатит моделювали на статевозрілих щурах – 
самцях з масою тіла 250-300 г. Хронічний проста-
тит моделювали за методом B. Pacheco-Rupil [13] 
шляхом триразового підшкірного введення щурам 
гомогенату додаткових статевих залоз щурів-самців 
з ад’ювантом Фрейнда. Для цього додаткові стате-
ві залози гомогенізували в фізіологічному розчині 
до однорідної маси. Потім гомогенат центрифугу-
вали при 14000 об/хв протягом 30 хв. Відбирали 
супернатант, концентрація білку в якому складала  
11-15 мг/мл. Супернатант змішували з ад’ювантом 
Фрейнда у співвідношенні 1:1. По 1 мл суміші вво-
дили підшкірно в ділянку загривку триразово з ін-
тервалом в 7 діб.

Сульпіридну модель ДГПЗ відтворювали на щу-
рах-самцях з масою тіла 250-300 г віком 10 місяців. 
Щурам підшкірно вводили сульпірид кожного дня 
протягом 2 місяців («Еглоніл», Санофі Вінтроп Ін-
дастріа, Франція) в дозі 40 мг/кг [14]. 

В контрольні та експериментальні групи входило 
по 15 тварин. Утримання, годування, догляд за тва-
ринами і усі маніпуляції проводили відповідно до за-
гальних принципів експериментів на тваринах [4]. 

Тварин присипляли передозуванням діетилового 
етеру. 

Передміхурові залози фіксували в 10% розчині 
формаліну і заливали в парафін. Депарафіновані зрі-
зи фарбували гематоксиліном і еозином [15]. Мор-
фологічне дослідження гістологічних препаратів 
проводили на мікроскопі Leica DM2500 з цифровою 
фотокамерою. Структурні елементи (епітелій кінце-
вих відділів, просвіт кінцевих відділів, інтерстиці-
альна тканина) оцінювали за допомогою графічного 
планшету і програми «Image Scope».

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили за допомогою пакету програм Statistica 7.0 з 
використанням параметричних і непараметричних 
критеріїв. Поріг статистичної похибки різних тестів 
було встановлено на рівні 5%. 

Отримані результати. Під час дослідження пе-
редміхурових залоз щурів, яким вводили гомогенат 
додаткових залоз з ад’ювантом Фрейнда, спостеріга-
ли елементи, характерні для хронічного простатиту: 
поєднання дистрофічних, дескваматозних і проліфе-
ративних змін епітелію ацинусів; розширення про-
світу ацинусів; дифузно-вогнищева інфільтрація із 
лімфоцитів, гістіоцитів, тучних клітин; вогнищевий 
склероз внутрішньодолькової строми; більша час-
тина ацинусів заповнена секретом. Морфометрич-
ні показники об’ємної частки ацинусів, епітелію і 
строми в передміхуровій залозі щурів контрольної і 
дослідної груп значимо не відрізнялися.

У щурів пізнього репродуктивного віку, яким 
протягом 2 місяців вводили сульпірид, в латераль-
ній частці передміхурової залози спостерігали мор-
фологічні ознаки аденоматозної форми гіперплазії: 
проліферація епітелію ацинусів з утворенням папі-
лярних структур; в ряді ацинусів епітеліальні со-
сочки заповнювали весь просвіт, а епітелій ставав 
кубічним; прошарки сполучної тканини між кінце-
вими відділами розширювалися; вогнищева клітин-
на інфільтрація строми; збільшення на 40% площі 
епітелію кінцевих відділів та зменшення на 30% 
просвіту ацинусів; зростання на 20% площі інтер-
стиціальної тканини. 

Висновки. Отримані результати свідчать про те, 
що морфологічні і структурні зміни передміхурової 
залози щурів після моделювання сульпіридної моде-
лі доброякісної гіперплазії і хронічного аутоімунно-
го простатиту відповідають патологічним процесам, 
характерним для хронічного неспецифічного про-
статиту з доброякісною гіперплазією передміхуро-
вої залози чоловіків. Вивчені моделі можна вико-
ристовувати для доклінічних досліджень вказаної 
патології. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ПРИ PH-НЕГАТИВНИХ ХРОНІЧНИХ 

МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Розглянуто сучасні погляди на хронічні мієлопроліферативні захворювання, роль мутацій JAK2 при цьому  
та методи визначення мутацій методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Ключові слова: хронічні мієлопроліфератичні захворювання, точкові мутації, полімеразно-ланцюгова реакція, 
кількісні методи.

Рассмотрены современные взгляды на хронические миелопролиферативные заболевания, роль мутаций  
JAK2 при этом и методы определения мутаций методами полимеразной цепной реакции.

Ключевые слова: хронические миелопролиферативные заболевания, точечные мутации, полимеразно цепная 
реакция, количественные методы.

Modern views on chronic myeloproliferative disorders, role of JAK2 mutations and thus methods for determining  
mutations using polymerase chain reaction.

Key words: chronic myeloproliferative disorders, point mutations, polymerase chain reaction, quantitative methods.
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Хронічні мієлопроліферативні захворювання 
(ХМПЗ) – це захворювання, що характеризуються 
надмірною проліферацією (виробленням клітин) 
одного або декількох паростків кровотворення і 
включають кілька клональних Ph-негативних ге-
матологічних хвороб, в яких первинне порушення 
відбувається на рівні мультипотентних гематопо-
етичних стовбурових клітин. Три основних захво-
рювання в даній групі: істинна поліцитемія (ІП), 
ессенціальна тромбоцитемія (ET) та ідіопатичний 
або первинний мієлофіброз (ПМФ). ІП характе-
ризується підвищенням кількості еритроцитів, 
лейкоцитів і тромбоцитів і клінічно проявляється 
повнокрівям, свербінням і спленомегалією. Захво-
рювання може бути ускладнене тромбоемболіч-
ним феноменом і гемморагіями і на кінцевій стадії 
може прогресувати в гостру мієлофіброзну лейке-
мію. ET характеризується підвищеною кількістю 
тромбоцитів. Клінічно воно часто безсимптомне, 
але тромбоемболічні події призводять до діагнозу. 
Є незначна схильність до прогресування в мієлофі-
брозну і гостру лейкемію, на які можна вплинути 
загальноприйнятним лікуванням. Як правило, ці 
захворювання прогресують повільно в міру збіль-
шення кількості надлишку формених елементів 
крові [1, 2].

Мієлопроліферативні захворювання зустрі-
чаються у чоловіків у півтора рази частіше, ніж у 
жінок. У клінічній практиці найчастіше описані 
випадки захворювань серед пацієнтів 40-60 років. 
Такі захворювання не характерні для людей молод-
ших 20 років і вкрай рідко зустрічаються у дітей.

Останні роки ознаменувалися фундаменталь-
ними успіхами в розумінні патогенезу цих хвороб. 
Була виявлена специфічна для цих захворювань 
молекулярна аномалія – набута точкова мутація 
гена Янус-кінази 2 (Jak2 V617F), що виявляється 
при ІП, ЕТ і ПМФ [2]. Дана мутація була відкрита 
у більшості пацієнтів з ІП і у 50-60% пацієнтів з 
ЕТ і ПМФ.

Всі члени сімейства Янус-кіназ (JAK1, JAK2, 
JAK3) і Тирозинкіназа 2 (Tyk2) мають активний 
кіназний домен JH1 і подібний за будовою домен 
JH2, який здійснює функцію пригнічення актив-
ності кінази. Наявність двох подібних за будовою, 
але протилежних за функціями доменів в одній 
тирозинкіназі нагадує римського бога дволикого 
Януса, який дивився одночасно в двох напрямках. 
Це стало приводом для позначення цих тирозинкі-
наз як Янус-кінази. Функція білків JAK полягає в 
тому, що вони служать проміжною ланкою між ре-
цепторами на мембрані клітини і сигнальними мо-
лекулами. Коли певні цитокіни або фактори росту 
(еритропоетин (ЕПО), тромбопоетин (TПO), грану-
лоцитарний колонієстимулюючий фактор (Г-КСФ), 
інтерферон-γ (ІФН-γ) та ін.) зв’язуються з рецеп-
торами JAK-кіназ на поверхні клітини, JAK-кінази 
активуються (фосфорилюються). Далі відбувається 
послідовне фосфорилювання (активування) біл-
ків сімейства STAT (signal transducer and activator 
of transcription – передавач сигналу і активатор 
транскрипції). Активація шляхів JAK2 також при-
зводить до активації сигнальних шляхів за учас-
тю мітоген-активованого протеїну (МАР-кінази), 
фосфатидилинозитол-3-кінази АКТ (PI3K-AKT), 

які передають сигнали для виживання, проліфера-
ції і диференціювання еритробластних попередни-
ків. При появі мутації Jak2 (V617F або в екзоні 12) 
ці сигнали активуються автономно, незалежно від 
зв’язування цитокіну зі своїм рецептором [7, 14].

Активація шляхів JAK2 також призводить 
до активації сигнальних шляхів за участю мі-
тоген-активованого протеїну (МАР-кінази), 
фосфатидилинозитол-3-кінази АКТ (PI3K-AKT), які 
передають сигнали для виживання, проліферації і 
диференціювання еритробластних попередників.

Точкова мутація гену Янус-кінази (JAK2 V617F) 
являє собою заміну гуаніну на тімін в положенні 
1849 екзону 14 короткого плеча хромосоми 9, в ре-
зультаті синтезується білок, в якому замість валіну 
є фенілаланін, внаслідок чого він володіє підвище-
ною кіназною активністю. Це приводить до поси-
леної неконтрольованої проліферації клітин крові 
еритроїдного, мегакаріоцитарного та гранулоци-
тарного видів, внаслідок цього і виникають ХМПЗ. 

Наразі залишається незрозумілим, яким чином 
одна мутація (V617F) може бути основою для різ-
них видів ХМПЗ. Є дані про те, що мутація Jak2 
V617F не є вихідною подією при ХМПЗ і що іс-
нують мутантні клітини пре-Jak2 [13, 16]. Останнє 
підтверджується тим, що лейкозні бластні клітини 
у пацієнтів, у яких відбулося розвиток гострого 
мієлобластного лейкозу з попередніх позитивних 
по Jak2 V617F ХМПЗ, часто стають негативними 
по Jak2 V617F [10, 19]. І навпаки, наявність Jak2 
V617F або інші мутації Jak2, ймовірно, необхідні 
для розвитку ІП, так як вони виявлені практично у 
всіх пацієнтів з цим захворюванням [5].

Поки не можна прийти до висновку, чи є ІП, ЕТ 
і ПМФ різними захворюваннями з різними ознака-
ми або різними фазами однієї хвороби. Показано, 
що за клінічними характеристиками ЕТ з мутаці-
єю Jak2 V617F схожа на початкову стадію ІП [11]. 
Пацієнти, клінічна картина у яких схожа з такою 
ІП, але без мутації Jak2 V617F, можуть мати кілька 
генетичних аномалій (мутацій, делецій, включень) 
в короткій ділянці Jak2 екзона 12 [6, 15]. Ці мутації, 
які зустрічаються менш ніж у 2% пацієнтів з ІП, по-
рушують проліферацію і диференціювання клітин 
способом, близьким до такого при V617F [15, 4].

Для діагностики мієлопроліферативних захво-
рювань можуть використовуватися різні лаборатор-
ні дослідження:

– загальний аналіз крові з підрахунком лейко-
цитарної формули і мікроскопія мазка крові;

– визначення рівня лужної фосфатази для дифе-
ренціального діагнозу між мієлолейкозом та інши-
ми причинами лейкоцитозу;

– ПЛР або FISH периферичної крові для діа-
гностики мутації bcr-abl, що допомагає диференці-
ювати хронічний мієлолейкоз від іншого мієлопро-
ліферативного захворювання;

– визначення маси клітин червоної крові;
– визначення рівня сечової кислоти в плазмі 

крові;
– проведення ПЛР для визначення мутації JAK2 

при підозрі на істинну поліцитемію, ессенціальну 
тромбоцитопенію і мієлофіброз.

Відкриття мутації Jak2 V617F значно покращує 
наше розуміння патогенезу ІП, ЕТ і ПМФ, але етіо-
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логія ЕТ і ПМФ без мутації Jak2 V617F залишаєть-
ся неясною. Відомо, що більшість пацієнтів з ЕТ і 
ПМФ без мутації Jak2 V617F мають, тим не менш, 
клональний гранулоцитопоез [12].

З кожним роком молекулярно-генетичні методи 
все ширше впроваджуються в клінічну практику як 
для вдосконалення діагностичних критеріїв, так і 
для контролю ефективності лікування. І хоча мо-
лекулярно-генетичні тести в більшості випадків 
не самодостатні, проте вони значно прискорюють 
встановлення діагнозу та підвищують його досто-
вірність.

За допомогою сучасних молекулярно-генетич-
них методів (аллель-специфічна полімеразна лан-
цюгова реакція (ПЛР), піросеквенування, кількісна 
ПЛР в реальному часі) вдалося визначити частоту 
виявлення мутації Jak2 V617F при різних ХМПЗ. 
Крім даної мутації був виявлено ще декілька ін-
ших, зазвичай у короткій ділянці екзона 12 гена 
Jak2, які порушують проліферацію і диференцію-
вання клітин-попередників способом, близьким до 
такого при мутації Jak2V617F. Також були виявлені 
мутації гена MPL, який кодує рецептор до тром-
бопоетинів. Мутація W515L – заміна в гені MPL 
триптофану на лейцин в положенні 515та мутація 
W515K – заміна в гені MPL триптофану на лізин. 
Обидві ці мутації виявляються у 5-11% пацієнтів з 
ПМФ та у 9% з ессенціальною тромбоцітемією без 
мутації Jak2V617F. При мутації MPL W515L збері-
гається цитокінзалежне зростання еритроїдних ко-
лоній, але спостерігається гіперчутливість до тром-
бопоетинів в клітинних лініях, що призводить до 
постійної активації сигнальних шляхів JAK-STAT /  
ERK / Akt [3, 4, 9].

З 2008 року до основних діагностичних крите-
ріїв ІП, ЕТ, ПМФ був включений такий критерій, як 
наявність мутації Jak2V617F, що може бути засто-
соване для контролю реакції хвороби на лікування. 

Присутність мутації Jak2 V617F або інших мутацій 
Jak2, включаючи мутації в екзоні 12, тепер розгля-
даються як головні критерії для діагнозу ХМПЗ, а 
тести на наявність мутацій Jak2 стали стандартним 
методом діагностики ХМПЗ. Для встановлення 
варіанту клональних еозинофілій обов’язковим 
є дослідження мутацій в області генів PDGFRA, 
PDGFRB і FGFR1. Виникає необхідність впрова-
дження відповідних лабораторних методів (ПЛР в 
реальному часі, FISH) у великих клініко-діагнос-
тичних центрах для правильної діагностики окре-
мих нозологічних форм ХМПЗ [17].

Для створення єдиного системного підходу 
до стандартизації кількісного визначення мута-
ції JAK2-V617F методом ПЛР, була створена ме-
режа з 12 провідних лабораторій молекулярної 
діагностики з семи країн. Було проаналізовано 
більше 21500 результатів досліджень, проведе-
них з використанням 9 видів наборів реагентів 
[8]. Ці дослідження дозволили встановити кри-
терії надійного аналізу для чутливого виявлення  
JAK2-V617F, оцінки відповіді у клінічних випробу-
ваннях, передбачаючи результат і напрямки веден-
ня пацієнтів, що перенесли алогенну трансплан-
тацію стовбурових клітин [8]. Надійне виявлення  
JAK2-V617F має вирішальне значення для точ-
ної діагностики мієлопроліферативних пухлин 
(ХМПЗ); крім того, специфічні аналізи можуть 
бути застосовані, щоб контролювати реакцію хво-
роби на терапію. 

Вимірювання мутації JAK2 за допомогою висо-
кого чутливого методу кількісної ПЛР в реальному 
часі в JAK2-позитивних пацієнтів дозволяє здій-
снювати моніторинг залишкового захворювання 
після алогенних стовбурових трансплантацій клі-
тин і може допомогти встановити стратегію тера-
пії, а також моніторинг залишкової хвороби протя-
гом тривалого часу спостереження.
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ВМІСТ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ 
В ТВЕРДИХ ТКАНИНАХ ЗУБІВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ТКАНИН ПАРОДОНТУ

В результаті проведеного дослідження було визначено вміст показників мінерального обміну в твердих тканинах 
зубів. Отримано достовірне зниження загального вмісту визначених хімічних елементів при пародонтиті. Отримані 
дані слід враховувати при розробці лікувальних заходів для пацієнтів з захворюваннями тканин пародонта.

Ключові слова: пародонтит, мінеральний обмін, кальцій, фосфор, співвідношення кальцію та фосфору.

В результате проведенного исследования было определено содержание показателей минерального обмена в 
твердых тканях зубов. Получено достоверное снижение общего содержания определенных химических элементов 
при пародонтите. Полученные данные следует учитывать при разработке лечебных мероприятий для пациентов с 
заболеваниями тканей пародонта.

Ключевые слова: пародонтит, минеральный обмен, кальций, фосфор, соотношение кальция и фосфора.

As a result of the conducted research of distributing of indexes of mineral exchange in hard fabrics of teeth the reliable 
diminishing of general maintenance of the determined chemical elements was exposed at parodontite. It is necessary to 
take into account findings at development therapeutic measures for patients with the diseases of parodonta.

Key words: parodontit, mineral exchange, calcium, phosphorus, correlation of calcium and phosphorus.

На сьогоднішній день існує велика кількість 
робіт вітчизняних та зарубіжних авторів в яких 
наведені дані про наявність тісного взаємозв’язку 
між розвитком структурно-функціональних пору-
шень тканин пародонта й кісткової тканини всьо-
го організму в основі якого лежить низка спільних 
етіологічних чинників (нейроендокринні, імунні 
розлади, захворювання органів травлення, крові, 
нирок, сполучної тканини та ін.), які призводять 
до порушення кальцій-фосфорного метаболізму 
на системному рівні й локально. Це також суттє-
во погіршує мінералізацію твердих тканин зубів  
[1, с. 643, 2, с. 10, 3, с. 70, 4, с. 95, 5, с. 45].

Дослідження зв’язку мінерального обміну з 
захворюваннями пародонта нечисленні й досить 

суперечливі, що визначає необхідність додатково-
го вивчення й детального аналізу із застосуванням 
сучасних методів.

Значний інтерес викликають роботи, в яких 
встановлюється зв’язок між порушеннями у каль-
цій – фосфорному гомеостазі на рівні організму та 
розвитком гіперестезії [6, с. 214, 7, с. 145, 8, с. 1].

Структурні зміни в твердих тканинах зубів при 
пародонтиті відбуваються внаслідок їх демінера-
лізації і зниження вмісту мікроелементів. Міне-
ральну основу зуба складають ізоморфні криста-
ли апатитів, у процесі мінералізації яких беруть 
участь різні хімічні елементи. При цьому значну 
роль відіграють іони кальцію, фосфору та інші мі-
неральні компоненти, які їх ізоморфно заміщують 
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або стають каталізаторами процесів мінералізації  
[9, с. 46, 10, с. 152, 11, с. 5]. Склад хімічних елемен-
тів у кристалах апатитів чітко збалансований, і змі-
на вмісту одного з них впливає на розподіл інших 
елементів, а їх кількісне співвідношення визначає 
основні властивості твердих тканин зубів. 

Метою проведеного дослідження стало вивчен-
ня особливостей вмісту показників мінерального 
обміну в твердих тканинах зубів при пародонтиті в 
порівнянні з інтактними. 

Матеріли та методи дослідження. Для дослі-
дження було відібрано 46 зубів, видалених у осіб 
по пародонтологічним показанням. З них 18 різців 
і іклів, 28 премолярів та молярів, що склали осно-
вну групу. Контрольну групу склали 32 видалених 
зубів у осіб з інтактним пародонтом. Було визначе-
но вміст кальцію (Са) та фосфору (Р) та Са/Р кое-
фіцієнт в усіх твердих тканинах зубів. Механічний 
розділ емалі, дентину (коронкового і кореневого) 
та цементу проводили за методикою Pilz (1959). 
Далі використовувалася методика механічного 
відділення порошкоподібних субстратів (Miereau, 
1968), яка трудомістка, розрахована на отримання 

невеликої кількості матеріалу для дослідження, але 
вона, перш за все, використовується для вивчення 
мінеральних компонентів в твердих тканинах зубів

Концентрації кальцію та фосфору в твердих 
тканинах зубів визначали окремо: Са – за допо-
могою атомно – абсорбційної спектрофотометрії, 
Р – фотоколорометричним способом. Підготовка 
проби включала в себе розділення тканин в біо-
логічному зразку, розчинення та подальший аналіз 
відповідно за методикою. Кожен біологічний зра-
зок аналізувався окремо, отримані результати по 
концентраціям досліджуваних елементів підлягали 
статистичному аналізу за допомогою засобів ана-
лізу даних в програмах Microsoft Excel и Statistica 
6.0 з визначенням середньої та помилки середньої 
(М±m), розрахунком t – критерію Ст’юдента. При 
перевірці гіпотез використовувався рівень значнос-
ти р=0,05. 

Результати та їх обговорення. Результати до-
слідження вмісту Са, Р та співвідношення кальцію 
та фосфору (Са/Р) в емалі, дентині та цементі зубів 
в нормі та при патології тканин пародонта пред-
ставлені в таблиці. 

Таблиця
Вміст кальцію і фосфору в твердих тканинах зубів в досліджуваних групах (норм.мас.%) (M±m)

Група до-
слідження Група зубів Зубна тканина Са P Ca/P

Основна 
(N=46)

Різці, 
ікли 

n = 18

Емаль 27,45±0,14* 18,73±0,09* 1,47±0,01*
Дентин коронковий 22,80±0,12* 14,84±0,09* 1,53±0,01*
Дентин кореневий 19,51±0,11* 14,35±0,05* 1,37±0,01*

Цемент 19,29±0,11* 13,72±0,09* 1,41±0,01*

Премоляри, 
Моляри 
n = 28

Емаль 31,72±0,17* 18,34±0,10* 1,73±0,01*
Дентин коронковий 27,55±0,16* 14,07±0,06* 1,97±0,01*
Дентин кореневий 23,01±0,11* 13,90±0,07* 1,65±0,01*

Цемент 23,26±0,10* 13,01±0,06* 1,80±0,01*

Контрольна 
(N=32)

Різці, 
ікли 

n = 16

Емаль 37,97±0,22 18,24±0,11 2,08±0,02
Дентин коронковий 29,42±0,13 14,32±0,09 2,05±0,02
Дентин кореневий 24,10±0,12 13,70±0,07 1,76±0,01

Цемент 26,45±0,12 13,64±0,09 1,94±0.02

Премоляри, 
Моляри 
n = 16

Емаль 34,74±0,18 17,47±0,09 1,99±0,02
Дентин коронковий 31,75±0,19 13,77±0,07 2,32±0,02
Дентин кореневий 27,27±0,16 15,13±0,08 1,80±0,01

Цемент 25,06±0,15 12,38±0,05 1,97±0,02
Примітка: * – р<0,05 в порівнянні з контрольною групою

Так, при клінічно здорових тканинах пародонта, 
вміст Са в емалі різців та іклів складав 37,97±0,22 і 
Р 18,24±0,11, а коефіцієнт дорівнювався 2,08±0,02. 
В основній же групі ці показники були, відповідно: 
27,45±0,14; 18,73±0,09 і 1,47±0,01. Тобто, при паро-
донтиті в емалі різців та ікл вміст Са на 27,7% був 
меншим, а Р – на 2,6% в порівнянні з контролем. 
Різниця показників Са/Р співвідношення складала 
29,3%. В дентині коронковому при пародонтиті 

вміст Са був 22,80±0,12, що на 22,5% менше, ніж 
в контролі, а показники Р – 14,84±0,09, тобто, на 
3,5% більшими, ніж в зубах пацієнтів без патології 
тканин пародонта. А співвідношення цих хімічних 
елементів складало 1,53±0,01, що на 25,4% менше, 
ніж в контрольній групі. 

В дентині кореневому ці показники для Са були 
на 19,1% меншими (19,51±0,11) в порівнянні з 
контролем; для Р – на 4,5% більшими (14,35±0,05), 
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а співвідношення – на 22,2% меньшим (1,37±0,01). 
Досліджуючи цемент різців та іклів, що скла-
ли основну групу, отримали наступні дані: Са – 
19,29±0,11, Р – 13,72±0,09, співвідношення Са/Р –  
1,41±0,01. Таким чином достовірно доведено, що 
в цементі різців та ікл при пародонтиті вміст Са 
був меншим в порівнянні з контролем на 27,1%  
(р < 0,05). 

Аналогічні зміни відбувалися з показниками 
Са і Р премолярів і молярів при пародонтиті. Так, 
вміст Са становив 31,72±0,17 (р<0,05), що на 8,7% 
менше, ніж в контролі, вміст Р —18,34±0,10 – на 
4,8% більшим (р<0,05). Коефіцієнт Са/Р емалі цієї 
групи був на 13,1% меншим (1,73±0, 01) в порів-
нянні з відповідним контролем. Вміст Са в дентині 
коронковому в жувальній групі зубів дорівнював-
ся 27,55±0,16, що на 13,3% менше, ніж в контролі. 
Вміст Р в дентині коронковому збільшився, відпо-
відно, на 2,1% (14,07±0,06). Співвідношення даних 
елементів в дентині коронковому вказаної групи 
становив 1,97±0,01, що було на 15,1% меншим. 

В премолярах та молярах при пародонтиті та-
кож мають місце зміни в дентині кореневому, ха-
рактерно зменшення всіх визначених елементів 
та їх співвідношення. Так, в дентині коронковому 
вміст Са складав 23,01±0,11, що на 15,6% менше, 

ніж в контролі, а Р – 13,90±0,07, що було на 8,1% 
меншим (р < 0,05), при клінічно здорових ткани-
нах пародонта ніж в контролі. А коефіцієнт Са/Р в 
розглядаемій групі становив 1,65±0,01, що на 8,3% 
менше. 

В цементі цієї групи також визначалися ха-
рактерні зміни при наявності патологічного про-
цесу в пародонті. Так, вміст Са в цементі складав 
23,26±0,10, на 7,2% меншим. Р – 13,01±0,06, що 
відповідно було і на 4% більшим, в порівнянні з 
контролем. Отримані показники Са/Р співвідно-
шення суттєво не відрізнялися.

Висновки: вивчення мінерального обміну в 
твердих тканинах зубів дозволило встановити ряд 
особливостей при пародонтиті в порівняні з клі-
нічно здоровими тканинами пародонта. Так, неза-
лежно від групи зубів (різці, ікли, премоляри чи 
моляри) було визначено достовірне зменшення 
вмісту Са, а також показників Са/Р співвідношення 
(р < 0,05). При цьому кількість Р незначно збіль-
шувалася. Відмінностей в залежності від тканин 
зуба (емаль, дентин, цемент) не виявлено. Отри-
мані дані обґрунтовують доцільність подальшого 
пошуку ефективних методів корекції показників 
мінерального обміну в твердих тканинах при пато-
логії пародонту.
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СИНДРОМ ПРОЛАПСУ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ У СТУДЕНТІВ 
МЕДИЧНОГО ВУЗУ: ЧИ МОЖНА ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ?

Представлені результати скринінгового ехо– і допплеркардіографічного обстеження 106 студентів 4-го курсу 
медичного факультету НМУ, виділені особи з пролапсом мітрального клапана (ПМК). Показано, що при наявності 
ПМК у молодих осіб спостерігається зменшення, розмірів, об’ємних показників лівого шлуночку і маси міокарду як в 
абсолютних величинах, так у співвідношенні до площі тіла. Дані рекомендації щодо оздоровчих фізичних тренувань і 
можливості занять спортом для молодих осіб з ПМК.

Ключові слова: синдром пролапсу мітрального клапану, мітральна регургітація, дисплазія сполучної тканини.

Представлены результаты скринингового эхо– і допплер-кардиографического обследования 106 студентов 
4-го курса медицинского факультета НМУ, выбраны студенты с пролапсом митрального клапана (ПМК). Показано, 
что при наличии ПМК у уменьшение размеров, объёмных показателей левого желудочка сердца и массы миокарда 
как в абсолютных величинах, так по отношению к площади тела. Даны рекомендации по оздоровительным физиче-
ским тренировкам и возможности занятий спортом для молодых людей с ПМК.

Ключевые слова: пролапс митрального клапана, митральная регургитация, дисплазия соединительной ткани.

The results of a screening echo and doppler cardiographic survey 106 students of 4th year medical faculty with mitral 
valve prolapse were study. It is shown that in young persons with mitral valve prolapse the size and volume of the left ventricle 
and myocardial mass in absolute terms and relative to the area of the body were decrease.Recommendations on improving 
physical training and sports activities for young people with mitral valve prolapse were given.

Key words: mitral valve prolapse, mitral regurgitation, connective tissue dysplasia.

Вступ. Питанню ґенезу систолічних шумів у 
молодих, практично здорових людей присвячена 
достатньо велика кількість досліджень [2, 6]. Од-
нією з можливих причин виникнення систолічного 
шуму на верхівці серця є пролапс мітрального кла-
пану (ПМК) [1, 8, 9]. Він являє собою западання 
однієї або обох стулок мітрального клапану в по-
рожнину лівого передсердя, що відбувається під 
час систоли лівого шлуночка (ЛШ). Таке западання 
створює умови для виникнення зворотнього току 
крові (регургітації), а отже, і систолічного шуму. 
Ступінь регургітації залежить від глибини западан-
ня стулок клапана. На думку більшості авторів, які 
вивчали синдром пролапсу мітрального клапану, 
в його основі можуть лежати як анатомічні, так і 
функціональні зміни чотирьох основних структур 
– стулок мітрального клапана, хордального апара-
ту, мітрального кільця і, нарешті, самого міокарда 
лівого шлуночка [4]. 

У осіб з СПМК за результатами багатьох до-
слідників встановлена підвищена частота розви-
тку таких серйозних ускладнень як раптова смерть, 
життєво небезпечні порушення ритму [7, 11]. Їх 
частота невелика, однак враховуючи, що, як прави-
ло, це пацієнти молодого віку, проблема виділення 
серед величезного числа осіб з ПМК підгрупи хво-
рих з підвищеним ризиком розвитку ускладнень 
стає важливою. В той же час, не можна вважати не 
вирішеним питання про підстави не допускати осіб 
з ПМК до занять спортом. Зважаючи на те, що за-
борона займатися спортом, особливо коли молода 

людина вже має певні спортивні досягнення, ока-
зує на неї негативний психологічний вплив і суттє-
во знижує якість її життя, вирішення цього питання 
є досить актуальним.

Метою дослідження було на основі вивчення 
змін структур і функцій серця у студентів медично-
го ВУЗу з ПМК надати рекомендації щодо допуску 
цих студентів до занять спортом.

Матеріали і методи. Проведено скринінгове 
ехо- і допплеркардіографічне обстеження 106 сту-
дентів 4-го курсу медичного факультету, в тому 
числі у 48 чоловіків і 58 жінок. Середній вік їх 
становив 21,4±1,4 роки. Групу порівняння склали  
47 осіб в віковій групі 40-59 років.

Використовували ультразвуковий діагностич-
ний апарат Aloka SSD-1700. Дослідження систоліч-
ної функції серця проводили в режимі В/М, вико-
ристовуючи секторний датчик 3,5 МГц. Визначали 
товщину міжшлуночкової перегородки і задньої 
стінки лівого шлуночка (ЛШ) в діастолі (ТМШПд 
і ТЗС), кінцево-діастолічний розмір ЛШ (КДР). 
Об’ємні параметри періоду наповнення, такі як 
кінцево-діастолічний (КДО) і кінцево-систоліч-
ний (КСО) об’єми ЛШ обчислювали за формулою 
Rombo. Як показник систолічної функції ЛШ роз-
раховували фракцію викиду (ФВ). Характеристику 
діастолічної функції ЛШ отримували при допплер-
ехокардіографічному дослідженні трансмітрально-
го потоку, що передбачає реєстрацію максимальної 
швидкості раннього (Е) і пізнього (А) наповнення 
ЛШ та їх співвідношення (Е/А). Показники інтер-
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претували за рекомендаціями робочої групи Євро-
пейського товариства кардіологів [ 10].

Масу міокарда (ММ) ЛШ вираховували згідно 
з формулою:

ММЛШ=1,06х [(КДР+ТЗСд+ТМШПд)3 –  
КДР3] – 13,6, де

ТЗСд – товщина задньої стінки ЛШ в діастолі; 
ТМШПд – товщина міжшлуночкової перегородки 
в діастолі; 1,06 і 13,6 розрахункові коефіцієнти;  
КДР – кінцево-діастолічний розмір ЛШ.

 Відносний показник – індекс маси міокарда 
(ІММ) визначали як відношення маси міокарда до 
площі тіла. Щільність стулок мітрального клапану 
(СМК) і папілярних м’язів вимірювали за величи-
ною середньої градації гістограми за «шкалою сі-
рості».

Звертали увагу на наявність кардіалгії, мітраль-
ної регургітації, а також хорд в порожнині ЛШ. 
Аналізували позакардіальні показники дисплазії 
сполучної тканини [3, 5], а також фізичну актив-
ність.

Результати дослідження показали, що частота 
ПМК серед чоловіків молодого віку досягла 22,5%, 
а у жінок 28,3%. У віковій групі 40-59 років вона 
складала лише 4,2%. 

Глибина ПМК серед молодих осіб була у серед-
ньому 5,8 ±0,3 мм. На відмінність від осіб старшої 
вікової групи, у яких ПМК, як правило, супрово-

джувався потовщенням стулок мітрального кла-
пана, змінами його щільності за величиною се-
редньою градації гістограми, у осіб молодого віку 
з ПМК ці зміни виявлені лише в 13,2% випадків.  
В 7% випадків ПМК у них поєднувався з незна-
чною мітральною регургітацією. Порушення рит-
му серця в анамнезі у вигляді шлуночкової екстра-
систолії спостерігали лише у однієї студентки.

Всі показники структур і функцій серця у об-
стежених студентів були в межах нормальних ве-
личин (табл.).

У чоловіків суттєвих розбіжностей товщини 
міокарду при наявності і відсутності ПМК не було 
виявлено (Р>0,05). У жінок з ПМК виявлено значне 
зменшення ТМШПд при наявності ПМК (Р<0,05). 
Суттєво меншим у них був КДР – на 5,2 мм (Р<0,01). 
Значні розбіжності у студентів з наявним ПМК з 
тими студентами, у яких ПМК відсутній, виявле-
ні при порівнянні об’ємних показників ЛШ. Так, 
у чоловіків КДО був меншим на 11,7 мл (Р<0,05), 
КСО на 3,4 мл, УО на 8 мл (Р<0,05). Відповідні дані 
у жінок склали КДО на 21,6 мл (Р<0,05), КСО на  
4,7 мл (Р<0,05) і УО на 14,8 мл (Р<0,05). 

Щодо систолічної (ФВ) і діастолічної (Е/А) 
функцій ЛШ, то суттєвих розбіжностей між ними 
при наявному і відсутньому ПМК не було виявле-
но. В поодиноких випадках у студентів з ПМК ФВ 
була підвищеною до 85%.

Таблиця
Структури і функції серця у студентів в залежності 

від наявності або відсутності у них ПМК (M±m)

Показники
ПМК відсутній ПМК наявний

Р
чоловіки (1) жінки (2) чоловіки (3) жінки (4)

ТМШПд, мм 8,3±0,3 7,2±0,2 7,7±0,3 6,4±0,3 2-4<0,05
ТЗСд, мм 9,8±0,5 8,9±0,3 9,9±0,3 8,8±0,4
КДР, мм 49,2±0,7  45,7±0,8 47,5±1,2 40,5±1,1 2-4<0,01
ЛП, мм 25,7±0,6 23,4±0,5 24,6±0,8 22,8±0,7

КДО, мл 125,3±4,1 92,7±6,5 113,6±4,7 71,1±4,8 1-3<0,05;
2-4<0,05

КСО, мл 40,2±4,0 29,4±1,4 36,8±2,0 24,7±1,5 2-4<0,05

УО, мл 85,1±3,4 63,5±4,9 77,1±2,3 48,7±3,5 1-3<0,05;
2-4<0,01

ФВ,% 69,3±4,8 67,3±2,2 68,4±2,1 64,9±1,9
Е/А 1,8±0,05 1,8±0,09 1,6±0,07 1,7±0,1

ММЛШ, г 183,3±4,1 135,9±2,1 155,2±3,1 99,2±1,2 1-3<0,001
2-4<0,001

ІММ г/см2 104,7±2,3 81,8±1,9 84,3±1,1 62,7±0,9 1-3<0,001
2-4<0,001

Цікавим є той факт, що у студентів з наявним 
ПМК маса міокарда була значно меншою, ніж у 
студенті

в з відсутнім ПМК. Так, у чоловіків ця різниця 
складала 28,1 г (Р<0,001), а у жінок 36,7 г (Р<0,001). 
При розрахунку співвідношення маси міокарду до 
площі тіла така закономірність в цих групах збе-

рігалася. Так, у чоловіків ІММ був при наявності 
ПМК меншим на 20,4 г/см2 (Р<0,001), а у жінок на 
19,1 г/см2 (Р<0,001).

При аналізі у обстежених студентів позасерце-
вих ознак дисплазії сполучної тканини у кожного 
з них при наявності ПМК можна було прослідити 
2-3 ознаки. Так, для них був характерним більш 
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високий зріст – у чоловіків на 7,1 см (Р<0,05), а у 
жінок на 6,1 см (Р<0,05). В той же час маса тіла у 
них була в середньому меншою на 4,1 кг (Р<0,05) 
і 3,7 кг (Р<0,05) відповідно. Більш, ніж у третини 
обстежених з ПМК індекс маси тіла був меншим 
за 20 кг/см2.

На болі в ділянці серця скаржилися 25% обсте-
жених з наявним ПМК і тільки 15% з тих студентів, 
у яких ПМК відсутній. При ПМК короткозорість 
виявлена у 25% обстежених, порушення прикусу у 
38%, гіпермобільність суглобів у 36%. 

При нахилі тіла вперед гнучкість у студентів з 
ПМК склала 13,5±0,6 см, а при відсутності ПМК 
10,2±1,1 см (Р<0,05). Однак, фізична працездат-
ність за даними сходинкового тесту у більшої по-
ловини студенток з ПМК була нижчою, ніж у сту-
денток без ПМК. 

У студентів з ПМК прихильність до занять фі-
зичними вправами була значно більшою, ніж при 
відсутності ПМК. Так, фізично активних серед них 
було 80%, тоді як серед студентів без ПМК всьо-
го 42,8%. Однак, серед студентів з ПМК чоловічої 
статі переважали заняття фізичними вправами, що 
розвивають силу, а студентки в основному займа-
лися фізичними вправами, що розвивають гнуч-
кість. Розвитку загальної аеробної витривалості 
при цьому приділялось мало уваги. 

Висновки
1. Пролапс мітрального клапана значно часті-

ше виявляється у молодих осіб у порівнянні з осо-
бами середнього віку. Як правило він невеликого 
ступеню і не супроводжується мітральною регур-
гітацією.

2. У молодих людей з ПМК спостерігається 
зменшення розмірів лівого шлуночку. Так, у них 
були значно меншими КДР, КДО і маса міокарда, 
як в абсолютних, так відносних до площі тіла ве-
личинах. Недостатній розвиток сполучної ткани-
ни в серці сприяв слабкості папілярних м’язів, що 
з найбільшою вірогідністю і обумовлює наявність 
ПМК. 

3. В програмах оздоровчих тренувань молодих 
осіб з ПМК обов’язково необхідно використовува-
ти фізичні вправи середньої інтенсивності, які роз-
вивають загальну аеробну витривалість і сприяють 
розвитку сполучної тканини, укріпленню хордово-
го апарату серця, збільшенню розмірів лівого шлу-
ночка в діастолі і маси міокарда.

4. Для вирішенні питання допуску молодих осіб 
з ПМК до занять спортом необхідно враховувати 
ступінь пролапсу, наявність мітральної регургіта-
ції при допплерографії, порушень серцевого ритму 
при навантажувальних пробах і Холтеровському 
моніторуванні ЕКГ.
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ М. КИЄВА

У статті представлені матеріали щодо оцінки медичного забезпечення працівників м. Києва за результатами 
профілактичних медичних оглядів 2009-2014рр. Представлені показники загальної захворюваності та професійної 
захворюваності в м. Києві. Наведена порівняльна характеристика показників професійної захворюваності в Україні. 
Визначені пріоритетні напрямки профілактики з урахуванням реформування галузі охорони здоров’я.

Ключові слова: працівник певних категорій, профілактичні медичні огляди, професійні захворювання, профілактика.

В статье представлены результаты медицинских осмотров работающих в опасных условиях труда на предпри-
ятиях г. Киева за период 2009-2014гг. Представлены показатели общей и профессиональной заболеваемости по 
результатам периодических медицинских осмотров. Наведены сравнительные показатели по Украине. Определены 
приоритетные направления профилактики.

Ключевые слова: работающие определенных категорий, профилактические медицинские осмотры, профес-
сиональные заболевания, профилактика.

Article contains materials on the assessment of medical support to workers of Kyiv based on the results of preventive 
medical examinations of 2009-2014. There are presented indicators of general incidence of diseases and of occupational 
diseases in the city Kiev. The comparative characteristics of occupational diseases in Ukraine is given. Determines priority 
areas of prevention of occupational diseases considering health care reform.

Key words: worker of certain categories, preventive medical examinations, occupational disease prevention.

Вступ. Проблема забезпечення працездатного 
населення якісною медичною допомогою і ство-
рення ефективної системи охорони здоров’я існує 
не тільки в Україні, але й багатьох країнах світу не-
залежно від їх політичного устрою, економічного 
рівня та типу охорони здоров’я. Кожна країна вирі-
шує проблемні питання виходячи від пріоритетних 
соціально – економічних цінностей, принципів, 
визначених Конституцією, та основних напрямків 
державної політики, зусиль держави і суспільства в 
цілому щодо забезпечення охорони здоров’я та на-
дання медичної допомоги населенню [1; 2, с.4-10].

Зміна соціально – економічного устрою в Україні 
призвела до негативних наслідків в системі організа-
ції надання медичної допомоги працюючому насе-
ленню і всій системі охорони здоров’я в цілому. На 
підприємствах знизилась якість заходів з охорони та 
гігієни праці, зокрема тих, що необхідні для дотри-
мання санітарних норм та правил, застосування ко-
лективних та індивідуальних засобів захисту [3].

Одним з важливих якісних показників стану 
здоров’я працюючого населення є професійна за-
хворюваність, як результат комплексного впливу 
екологічних, соціально-економічних, медико-біо-
логічних і демографічних факторів [4, с.4-6].

Проведений аналіз професійної захворюваності 
працівників міста Києва впродовж останніх років 
свідчить про те, що показники професійної захво-
рюваності різко занижені. Щороку спостерігається 
систематичне недовиявлення випадків профзахво-
рювань з боку лікарів медичних комісій та прихову-
вання професійних захворювань з боку служб охо-
рони праці підприємств, де визначені контингенти 
працівників, умови праці яких пов’язані з впливом 
шкідливих та небезпечних чинників виробничого 
середовища та трудового процесу [5, с. 42-45].

Метою дослідження є проведення порівняль-
ного аналізу показників професійної захворюва-
ності в Україні і в м. Києві за період 2009-2014 рр.

Матеріали та методи дослідження.
Аналіз показників загальної і професійної за-

хворюваності проводився за результатами періо-
дичних медичних оглядів працюючих в шкідливих 
та небезпечних умовах праці на підставі даних 
обробки «Оперативної інформації», «Заключних 
актів за результатами періодичного медичного 
огляду». Були проаналізовані медичні висновки 
ЦЛЕК ДУ «Інститут медицини праці Національної 
академії медичних наук України» згідно вимога-
ми, визначеними Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1232 від 30.11.2011р «Деякі питання 
розслідування та ведення обліку нещасних випад-
ків професійних захворювань і аварій на виробни-
цтві», які надійшли до Міського центру профпато-
логії м. Києва. Дослідження проведено в динаміці 
2009-2014років.

Результати досліджень та їх обговорення
Кількість працюючих, зайнятих на роботах 

на підприємствах, в установах та в організаціях  
м. Києва, що займаються виробничою діяльністю з 
2012 року поступово знижується. За даними міжра-
йонних управлінь Держсанслужби на 01.01.2014 р  
кількість працівників певних категорій становила 
– 286514 працівників. Кількість об’єктів, де були 
визначені категорії працюючих в шкідливих та 
небезпечних умовах, становить – 917, з них про-
мислових – 772. Основною галуззю, що формує 
професійну патологію в місті Києві, залишається 
машинобудівна промисловість, де працює пере-
важна більшість чоловіків.

Аналіз системи надання профпатологічної до-
помоги працюючим показав, що в м. Києві прове-
денням профілактичних медичних оглядів праців-
ників певних категорій займаються 35 медичних 
комісій, серед яких, що 68,5% розміщуються на 
базі державних ЗОЗ з бюджетним фінансуванням, 
17,1% – на базі приватних ЗОЗ та 14,2% – на базі 
МСЧ підприємств.
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Динаміка професійної захворюваності на 
підприємствах м. Києва (табл.1), свідчить, що  
з 2009 по 2014 роки спостерігається зменшен-
ня кількості випадків професійних захворювань  
(з 18 випадків – у 2009 році до 4 випадків – у 2014 
році), що цілком співпадає з даними наукових до-
сліджень ДУ «Інститут медицини праці НАМН 
України». Впродовж 2009-2014 років в м. Києві 
зареєстровано 64 випадки хронічних професійних 
захворювань (p<0,001).

Встановлено, що основними обставинами і 
причинами, які сприяють розвитку професійної 
патології, є: недосконалість технологій, машин і 
інструментів, неефективність і відсутність засобів 
індивідуального та колективного захисту, недоско-
налість робочих місць працівників, відсутність і 
несправність санітарно – технічних установок, до-
пуск до роботи осіб із протипоказаннями за станом 
здоров’я, несвоєчасне виявлення загальних захво-
рювань та пізня діагностика професійних хвороб.

Таблиця 1
Вперше зареєстровані хронічні професійні захворювання на підприємствах м. Києва 

за період 2009-2014 рр.

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всього

Київський механічний завод 2 - - - - - 2

ДУ «Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології імені Ф.Г. Яновського» - - 2 - - 1 3

Завод «Більшовик» 7 5 3 1 - - 16

Укрречфлот 1 - - - - - 1

Київський судоремонтний завод 1 - - - - - 1

ВАТ Завод «Ленінська кузня» 4 2 2 2 - - 10

Філія ДП «Серійний завод «Антонов» - - 1 1 1 - 3

ТОВ «Бетон-комплекс» 1 - - - - - 1

ЗАТ «КССРЗ» - 1 - - - - 1

Київська міська тублікарня № 2 - - 1 - - - 1

ВАТ «Поліграфкнига» 1 1 - - - - 2

КП «Київміськсвітло» 1 - - - - - 1

ТОВ «Першийтрубний завод» - 1 - - - - 1

ВАТ «АК «Київводоканал» - 1 1 - - - 2

Теплові мережі «Київенерго» - 1 - - - - 1

ТОВ Фірма «Т.М.М.» - 3 - - - - 3

Завод «Арсенал» - - 1 - - - 1

ЗАТ фірма «Укргідроспецбуд-1» - - 1 - - - 1

ДП «Антонов» - - - 2 - - 2

ДП ВО «Київприлад» - - - 2 - - 2

«Завод 410 ЦА» - - - 3 - - 3

ДАХК «Артем» - - - 1 - - 1

Міський ПТД № 3 - - - - 1 1 2

Інститут ядерних досліджень НАУ України - 1 - - - 1 2

Вишнівський ливарно-ковальський завод - - - - - 2 2

Всього 18 16 12 12 2 5 65

Аналізуючи стан професійної захворюваності в 
Україні за аналогічний період, слід зазначити, що з 
2009 року по 2013 роки кількість випадків професій-
них захворювань та рівень захворюваності знизили-

ся. Характерною особливістю динаміки показників 
професійної захворюваності в Україні за останні 
роки є її хвилеподібний характер. Динаміка профе-
сійної захворюваності в Україні наведена в табл. 2.
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Таблиця 2
Динаміка професійної захворюваності 

в Україні за період спостереження 2009–2013 рр.

Роки
Кількість вперше 

виявлених 
профзахворювань

Рівень 
на 10000 

працюючих
2009 5972 3,0
2010 9179 4,5
2011 8112 4,0
2012 6145 3,0
2013 4166 2,2

Розподіл випадків професійних захворювань 
за основними формами патології, що були зареє-
стровані на підприємствах міста Києва у 2014 році 
свідчить, що перше місце посідає захворювання 
органів дихання від дії біологічних факторів – ту-
беркульоз органів дихання – 2 випадки. На другому 
місці захворювання органу слуху – 1 випадок та на 
третьому місці – рак шкіри. Гострі професійні за-

хворювання на підприємствах м. Києва впродовж 
2009 -2013 років не реєструвалися.

Порівнюючи розподіл випадків професійних 
захворювань за основними формами патології в 
Україні слід зазначити, що найбільша кількість 
випадків припадає на захворювання органів ди-
хання (пневмоконіоз та хронічний бронхіт, з 
переважною більшістю бронхіту) – 60–65% від 
щорічно загально зареєстрованих професійних 
захворювань. Наступне місце посідають хворо-
би опорно-рухового апарату – 20-25% випадків. 
На третьому місці вібраційна хвороба та нейро 
– сенсорна приглухуватість. Частка вібраційної 
хвороби сягає в останні роки 6 – 8% від загаль-
ної кількості захворювань. На долю нейро – сен-
сорної приглухуватості припадає 4–6% випадків 
в різні роки.

У структурі загальної патології працівників під-
приємств м. Києва за результатами профілактич-
них медичних оглядів найбільшу частку займають 
хвороби системи кровообігу – 39,62%, хвороби ока 
та придаткового апарату – 17,04% та хвороби орга-
нів травлення – 10,37% (табл. 3).

Таблиця 3
Структура виявленої загальної захворюваності 

за МКХ-10 в залежності від моделі надання медичної допомоги

Групи хвороб за МКХ-10

ЗОЗ різних форм власності
ЗОЗ державні ЗОЗ приватні МСЧ

абс. 
к-ть Р ±m абс. 

к-ть Р ±m абс. 
к-ть Р ±m

[I00 I99] Хвороби системи кровообігу 4475 179,6 2,43 2583 161,6 2,9 1413 152,81 3,74
[J00 J99] Хвороби системи дихання 360 14,4 0,76 268 16,8 1,0 146 15,79 1,30
[G00 G99] Хвороби нервової системи 783 31,4 1,11 337 21,1 1,1 253 27,36 1,70
[K00 K93] Хвороби органів травлення 904 36,3 1,18 987 61,7 1,9 327 35,36 1,92
[N00 N99] Хвороби сечостатевої 
системи 192 7,7 0,55 564 35,3 1,5 81 8,76 0,97

[H60 H95] Хвороби вуха 
та соскоподібного відростка 402 16,1 0,80 710 44,4 1,6 127 13,73 1,21

[H00 H59] Хвороби ока 
та придаткового апарату 1882 75,5 1,67 912 57,1 1,8 850 91,92 3,00

[E00 E90] Хвороби ендокринної 
системи, розладу харчування 
та порушення обміну речовин

460 18,5 0,85 306 19,1 1,1 162 17,52 1,36

[L00 L99] Хвороби шкіри 
та підшкірної клітковини 72 2,9 0,34 62 3,9 0,5 35 3,79 0,64

[M00 M99] Хвороби кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини 297 11,9 0,69 355 22,2 1,2 202 21,84 1,52

Всього виявлено: 10190 408,9 3,11 7499 469,2 3,9 3688 398,83 5,09

Таким чином, показники професійної захво-
рюваності працівників певних категорій підпри-
ємств м. Києва, як і в цілому по Україні, не відо-
бражають реальну ситуацію щодо об’єктивного 
рівня професійної захворюваності. В умовах 
складної економічної ситуації та реформування 
загальної системи охорони здоров’я і Державної 

санітарно – епідеміологічної служби, назріла не-
гайна потреба в удосконаленні системи медичної 
допомоги працюючим, підвищенні якості надан-
ня спеціалізованої медичної допомоги працю-
ючому населенню з метою профілактики про-
фесійних захворювань та збереженню здоров’я 
робітників.
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ВПЛИВ ІНТЕРВАЛЬНИХ НОРМОБАРИЧНИХ ІЗОКАПНІЧНИХ 
ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ НА КАРДІОРЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

В статті наведено детальний опис методики проведення нормобаричних інтервальних гіпоксичних тренувань, 
агрументи на користь нормобаричних тренувань, їх превілеї над гіпобаричними та результати досліджень однієї гру-
пи осіб, що пройшли курс інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань.

Ключові слова: інтервальні гіпоксичні тренування, нормобарична гіпоксія.

Статья посвящена детальному описанию методики проведения нормобарических интервальных гипоксических 
тренировок, аргументы в пользу нормобарических тренировок, их преимущество над гипобарическими и результа-
ты исследований одной группы, прошедшей курс интервальных гипоксических нормобарических тренировок.

Ключевые слова: интервальные гипоксические тренировки, нормобарическая гипоксия. 

The article has been devoted to the detailed description of a technique of carrying out the normobaric interval hypox-
emic trainings, arguments in favor of normobaric trainings, their advantage over gipobaric and results of researches of one 
group, which completed a course of interval hypoxemic normobaric trainings.

Key words: interval hypoxemic trainings, normobaric hypoxia.

Вступ. Попри те, що зроблено багато дослі-
джень патогенезу, діагностики і лікування серцево-
судинних захворювань, зберігається велика інва-
лідність і смертність населення [1]. До недавнього 
часу основою профілактики та лікування серцево-
судинних захворювань був медикаментозний ме-
тод. В результаті число медикаментів перевищує 
100 тисяч, що призводить до алергічних реакцій 
та резистивності організму до певних компонентів.  
В зв’язку з цим виникає потреба в пошуку нових 
методик лікування, профілактики та реабілітації.

Матеріали та методи. Однією з таких методик 
є інтервальні ізокапнічні гіпоксичні тренування. 
Це методика, яка підвищує компенсаторно-адап-
тивні можливості організму [2]. Інтервальні гі-
поксичні тренування використовують в гінеколо-, 
гастроінтеро-, кардіо-, неврології та психіатрії, 
вивчається можливість використання методики в 
ендокрино-, травмато-, офтальмології та при про-
філактиці утворення пухлин. Велика кількість екс-
периментального та клінічного матеріалу свідчить 
про можливість значного підвищення стійкість 
організму до несприятливих умов навколишнього 
середовища та великих навантажень на організм 
в результаті попередньої адаптації організму до 
впливу низьких концентрацій кисню – гіпоксії, що 
має місце в умовах середньо– та високогір’я та при 

штучному створенні шляхом розрідження у баро-
камері або при використанні гіпотрону.

В залежності від початкового впливу зовнішніх 
або внутрішніх відхилень і подальшої реакції орга-
нізму відрізняють 8 основних типів гіпоксії: гіпок-
сичну, гіпероксичну, гіпербаричну, респіраторну, 
циркуляторну, гемічну, гіперметаболічну, цитоток-
сичну. Кожен з восьми типів гіпоксії має свою спе-
цифіку та може бути детектований за допомогою 
об’єктивних критеріїв. Перш за все, це рівень РО2 
у повітрі, що вдихають та у альвеолярному пові-
трі, та швидкість отримання кисню організмом та 
швидкість його використання. Такий поділ є умов-
ним тому, що частіше за все різні типи гіпоксії 
мають місце одночасно. Адаптація до гіпоксичної 
гіпоксії визначає позитивний ефект інтервальних 
гіпоксичних тренувань.

Патогенез гіпоксичної гіпоксії. Зниження тиску 
кисню у повітрі, що вдихується, призводить до зни-
ження парціального тиску кисню у альвеолярному 
повітрі та в артеріальній в артеріальній крові. Ці 
зміни впливають на швидкість постачання кисню 
в легені, альвеоли, тканини, а в деяких випадках 
навіть на швидкість споживаня кисню та траспорт 
О2 венозною кров’ю до легень. Якщо тиск кисню 
у повітрі, що вдихають, знижується, а механізми 
компенсації не мають необхідної активності, то 
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швидкість постачання кисню може знизитись до 
рівню, нижче критичного, порушити процес окис-
лювального фосфорилюваня в мітохондріях, буде 
розвиватися гіпоксія тканин і швидкість споживан-
ня кисню тканинами буде нижче норми [3, 47].

Серцево-судинна система реагує на зниження 
тиску кисню у повітрі, що вдихує людина, шляхом 
підвищенню ритму серцевих скорочень. Початко-
ва зміна ЧСС за умов гіпоксії пов’язана з підви-
щенням активності каротидних хеморецепторів і 
хеморецепторів аорти. Також це явище може бути 
обумовлено одночасним ефектом рефлекторного 
виділення адреналіну.

Гіпоксія викликає зниження ефективного ве-
нозного тиску, що знижує наповнення кров’ю 
серця і призводить до скорочення фази вигнання. 
Але зниження тиску кисню викликає підвищення 
артеріального тиску. Що може призвести до цир-
куляторноі кризи, якщо вміст кисню у повітрі, що 
вдихається, меньше 9%.

Зниження вмісту кисню в повітрі, що вдихає, 
збільшує кровообіг за рахунок прискорення діяль-
ності серця в зв’язку зі зниженням тонусу центру 
блукального нерву, підвищенням активності цен-
трів прискорювальних нервів, безпосереднього 
впливу гіпоксії на синоартикулярний вузол, пере-
розподіл крові. Енергія скорочення шлуночку сер-
ця зростає, систоли – скорочуться і венозний тиск 
падає. Якщо вміст кисню падає до 7-6%, має міс-
це коронарний напад, артеріальний і систолічний 
тиск різко знижується, венозний – підвищується. 
Що призводить до порушення провідності і ритму. 
Циркуляторна криза є проявом гостроі серцевоі 
слабкості, що спричинена впливом гіпрксії на мі-
окард.

Зниження тиску кисню викликає перерозподіл 
крові: збільшення притоку крові до мозку, серцево-
го м’язу, легень та репродуктивних органів, змен-
шення – опорно-руховому апараті та шкірі.

Існує п’ять ступенів гіпоксії: Прихована, ком-
пенсована, субкомпенсована і декомпенсована, 
термінальна. Найбільш ефективно використову-
вати на прчаику курсу інтервальних гіпоксичних 
тренувань тих концентрацій кисню в гіпоксичній 
суміші, що призводять до розвитку субкомпесатор-
ну гіпоксію.

Субкомпенсаторна гіпоксія розвивається у не-
адаптованих осіб, якщо тиск кисню Р1О2 падає до 
90-70 мм рт. ст. Таке зниження повністю не ком-
пенсується. Помітно зменшується швидкість по-
стачання кисню в легені і альвеоли. Але збільшу-
ється швидкість транспорту кисню артеріальною 
та змішанною венозною кровью. В тканинах спо-
живання кисню знижується. З’являється локальна 
тканева гіпоксія. Помітно порушується вища не-
рвова діяльність, порушуються всі види внутріш-
нього гальмування. Можуть мати місце гіпноід-
ні стани та сонливість. Погіршується здатність 
запам’ятовувати слова та виконувати арифметичні 
перетворення. Рухи стають повільнішими, фізичні 
можливості знижуються до 20-40% по відношенню 
до нормоксії [3, 84].

Нормобарична гіпоксія розвивається при нор-
мальному загальному барометричному тиску, але 
зниженому парціальному тиску кисню у повітрі: а) 

при перебуванні в замкнених приміщеннях мало-
го об’єму, б) роботах у шахтах, колодязях, в) при 
несправностях систем забезпечення киснем у спе-
ціальних захисних костюмах, у кабінах літальних 
апаратів, підводних човнах, а також при деяких 
проблемах з наркозно-дихальною апаратурою.

Нормобарична гіпоксія в 4 рази краще пере-
носиться людиною, ніж гіпобарична, яка виникає 
в гірських умовах. Принцип створення гіпоксії за 
нормального атмосферного тиску виключає мож-
ливість виникнення декомпресних порушень, що 
виникають навіть за невеликого ступеню гіпоба-
ричної гіпоксії (на висоті 3 км). 

В адаптації до короткосрокова гіпоксії осно-
вну роль мають фізіологічні організми, то адапта-
ція до тривалої дії гіпоксії здійснюють механізми, 
що діють на всіх рівнях функціонування організму. 
Довгосрочна адаптація починається з прискорення 
трансляції і транскрисції генів синтезу еритропоє-
тину, міо– і гемоглобіну, білків дихальних фермен-
тів мітохондрій, синтезу будівних білків.

Функціональна система дихання першою ре-
агує на зниження або підвищення тиску кисню у 
повітрі, що вдихають. Основна роль у здійсненні 
компенсації організмом зниження вмісту кисню 
належить рефлекторним реакціям, що виникають 
в результаті активізації аортального і каротидного 
хеморецепторів. В результаті адаптації організму 
до гіпоксії на молекулярному рівні здійснюється 
зміна киснетранспортних властивостей гемоглобі-
ну, з’являються нові фракції гемоглобіну в крові. 
Збільшується також вміст міоглобіну у серцевому 
та скелетному м’язі. Збільшується активність ан-
тиоксидантноі системи. Адаптація до гіпоксії на 
рівні субклітинних структур відбувається за ра-
хунок збільшення кількості мітохондрій і крист в 
мітохондріях, синтезу дихальних білків і активації 
ферментів в мітохондрії. Довгосрокова адаптація 
до гіпоксії призводить до зменшення вираження гі-
поксії тканин. Адаптація організму на рівні тканин 
забезпечується: гіперфілією серцевих та скелетних 
м’язів, збільшенням кількості капілярів у мозку та 
тканинах. Адаптація до гіпоксії призводить до спа-
ду серцевого ритму.

Ефективність нормобаричного інтервального гі-
поксичного тренування визначається, перш за все, 
конструктивною дією адаптації організму до гіпок-
сії на різних рівнях. Не лише дія гіпоксії, але й ак-
тивність під час нормоксичних інтервалів [3, 101]. 

Задачею дослідження є вивчення впливу інтер-
вальних нормобаричних ізокапнічних гіпоксичних 
тренувань на кардіореспіраторну функціональну 
систему. Для цього окрім капнограм, аналізують-
ся електрокардіограми та графіки зміни легене-
вих об’ємів і ємності, знімається на обробляється 
грудна реограма. З легеневих об’ємів беруться до 
уваги дихальний об’єм та ємність вдиху. Дихаль-
ний об’єм – кількість повітря, яку людина вдихає 
і видихає в стані спокою. Ємність вдиху дорівнює 
сумі дихального обсягу і резервного обсягу вдиху.

Методика експерименту. Використовується 
прилад, гіпотрон, що зображено на рис. 1, який 
підтримує ізокапнічність повітря за допомогою аб-
сорбуючого фільтру. Він складається с цільної ко-
робки, дихальної трубки, повітряного пакету (для 
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варіації об’єму). Відсутність утворів забезпечує 
ізольованість повітря в приладі від повітря в при-
міщення. Також прилад має веньтилятор для того, 
щоб рівномірно розподіляти повітря. На приладі 
розміщено 2 датчики кисню.

Рис. 1. Гіпотрон

Для оцінки ефективності курсу інтервальних 
гіпоксичних тренувань використовується гіпок-
сичний тест. Він проводиться двічі: Перед почат-
ком курсу, та після його закінчення. Він дає змо-
гу оцінити чутливість організму до гіпоксіі і його 
реакцію на зниження вмісту кисню в повітрі, що 
вдихається. Проведення тесту до курсу інтерваль-
них гіпоксичних тренувань дає змогу більш точно 
підібрати вміст кисню для проведення тренувань 
та вибрати режим. Тест після курсу тренувань до-
помагає зробити висновки про його ефективність. 
При проведенні гіпоксичних тренувань врахову-
вався вік, стать. Для жінок враховується також фаза 
менструального циклу [3, c. 150].

Також проводиться тест з затримкою дихання.
Курс інтервальних гіпоксичних тренувань три-

ває 12 днів. Кожне тренування складається з чоти-
рьох підходів: Гіпоксія-нормоксія. Спочатку люди-
на вдихає кімнатне повітря, яке має вміст кисню 
близько 21%, за перший підхід людина має сама 
підготивати для себе гіпоксичну суміш. Для цього 
вона починає дихати повітрям в гіпотрон і за 5 хви-
лин вміст кисню в вже сформованій гіпоксичній 
суміші падає від 21% до 16%. Далі людина дихає 

гіпоксичною сумішю 5 хвилин. В залежності від 
об’єму легень і рівню тренованості людини, за один 
гіпоксичний підхід рівень кисню в суміші падає до 
8-6%. Після цього йде нормоксичний інтервал, де 
людина 5 хвилин дихає повітрям з нормальним 
вмістом кисню у вдихуваному повітрі. Дихання 
відбувається в циклічно-фракційному режимі. 

Зниження тиску кисню у повітрі, що вдихаєть-
ся, діє в першу чергу на функціональну систему 
дихання і на її чутливі елементи – картиоїдні та 
аортальні хеморецептори, мобілізує компенсаторні 
механізми організму. Активізується дихання і кро-
вообіг, відбувається викид еритроцитів з їх депо, 
збільшується вміст тероїдальних гормонів у крові 
та збільшує активність дихальних ферментів міто-
хондрій [3, c. 178].

Безпосередні результати досліджень. Було по-
казано, що після циклу інтервальних нормобарич-
них ізокапнічних гіпоксичних тренувань у особи 
зменшується об’єм вдиху як в стані спокою, так і 
після навантажень. Якщо на першому сеансі лю-
дина спокійно може витримати зниження відсотку 
кисню лише до 10±1. То після 10 сеансів людина 
спокійно витримує 7±1%. У групи тренованих лю-
дей споживання кисню падає на (15±2)% від даних, 
які були зняти перед початком першого сеансу. Під-
вищується адатаптивність до гіпоксичних станів та 
час затримки дихання. Так, затримка дихання тре-
нованої людини може мати протяжність до двох 
хвилин.

Загальні висновки. Було досліджено вплив ін-
тервальних нормобаричних ізокапнічних гіпоксич-
них тренувань на функціональну систему дихання 
у тренованих осіб. Спостерігалося зменшення ди-
хальних об’ємів, що свідчить про зменшення спо-
живання кисню та підвищує компенсаторно-адап-
тивні можливості організму. Було встаневлено, що 
інтервальні нормобаричні ізокапнічні гіпоксичні 
тренування укріплюють серцево-судинну систему 
людини та покращують роботу всієї функціональ-
ної системи дихання. Спостережувані результати 
говорять про підвищення адаптивних можливостей 
організму після курсу інтервальних нормобарич-
них ізокапнічних гіпоксичних тренувань, підвищу-
ють загальну резистивність організму до стресо-
вих ситуацій, шляхом активізації компенсаторних 
механізмів та підвищують ефективність тренувань 
спортсменів.
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МОЗОЛІВ ТА НАТОПТИШІВ

Аналіз коефіцієнтів платоспроможності дає змогу стверджувати, про зменшення рівня доступності препаратів з 
пом’якшувальною та захисною дією на вітчизняному ринку за період з 2012-2014 рр. При порівнянні досліджувано-
го препарату з референтними препаратами було встановлено, що коефіцієнт платоспроможності препарату Моло-
золь, крем 15 г дорівнює 0,79, що вказує на доступність даного препарату для населення країни. Рівень доступності 
лікарських засобів мав оптимальні показники у період з 2010 до 2013 рр. У 2014 р. відмічається тенденція до значно-
го зниження показників доступності, як для імпортних, так і для вітчизняних препаратів, це пов’язано як зі значним 
зниженням рівня доходів населення, так і з стрімким зростанням курсу валют в зазначений період.

Ключові слова: фармацевтичний ринок України, фармакоекономічний аналіз, препарати з пом’якшувальною 
та захисною дією.

Анализ коэффициентов платежеспособности дает возможность утверждать, об уменьшении уровня доступ-
ности препаратов со смягчающим и защитным действием на отечественном рынке за период 2012-2014 гг. При 
сравнении исследуемого препарата с референтными препаратами было установлено, что коэффициент платеже-
способности препарата Молозоль, крем 15 г равняется 0,79, что указывает на доступность данного препарата для 
населения страны. Уровень доступности лекарственных средств имел оптимальные показатели в период с 2010 по 
2013 гг. В 2014 г. отмечается тенденция к значительному снижению показателей доступности, как для импортных, 
так и для отечественных препаратов, это связано как со значительным снижением уровня доходов населения, так и 
со стремительным ростом курса валют в отмеченный период.

Ключевые слова: фармацевтический рынок Украины, фармакоэкономический анализ, препараты со смягчаю-
щим и защитным действием.

Analysis of solvency ratios allows us to assert a decrease in availability of drugs with softening and protective effect on 
the domestic market during the period 2012-2014. When compared the study drug with the reference product was estab-
lished that the solvency ratio of Molozol cream 15 g is equal to 0,79, that indicates the availability of the drug for the popu-
lation. The availability level of drugs had the optimal indicators in the period from 2010 to 2013. In 2014, there is a tendency 
to a significant reduction of the availability, both for imported and for domestic products, it is associated as with a significant 
decrease in income levels and with rapid growth in exchange rates during the noted period.

Key words: Ukrainian pharmaceutical market, pharmacoeconomic analysis, drugs with softening and protective effect.

Вступ. У лікуванні хронічних дерматозів зна-
чне місце належить раціонально підібраній зо-
внішній терапії (мазі, креми, гелі, розчини для 
зовнішнього застосування), що є невід’ємною 
частиною комплексного лікування шкірних захво-
рювань [5, 6].

Нині фармацевтичний ринок дерматологічних 
препаратів налічує до 300 найменувань (з ураху-
ванням всіх форм випуску), які виготовляють понад 
50 іноземних фірм, із них – 10 виробників з Росії, 
Білорусії, Естонії та 12 вітчизняних підприємств. 
Однак більшу частину асортименту представляють 
імпортні лікарські засоби (ЛЗ) (майже 75% всієї но-
менклатури протигрибкових засобів) [2].

На кафедрі промислової фармації Національ-
ного фармацевтичного університету розроблено 
емульсійний крем «Молозоль», до складу якого 
входять в якості діючих речовин молочна та са-
ліцилова кислоти. Даний комплексний препарат 
пропонується застосовувати при наступних дер-
матологічних захворюваннях: мозолі, натоптиші, 
бородавки та зроговіння шкіри. 

Метою досліджень став фармакоекономічний 
аналіз оптового ринку лікарських засобів, що за-
стосовуються для лікування дерматологічних за-
хворюваннях: мозолі, натоптиші, бородавки та зро-
говіння шкіри.

Методи та матеріали. Аналіз асортименту лі-
карських препаратів (ЛП) проводився згідно з Дер-
жавним реєстром лікарських засобів України та 
класифікаційною системою АТС. Об’єктами дослі-
дження були засоби, що застосовуються при ліку-
ванні мозолів, натоптишів, бородавок та зроговіння 
шкіри. Як інформаційні джерела використовували 
Державний реєстр лікарських засобів України, 
Компендіум 2007-2014 рр. [1, 2, 3, 4].

Ретроспективний аналіз оптового ринку ЛЗ 
проводили в період 2007-2014 рр. Предметом до-
слідження були дані прайс-листів «Щотижневика 
Аптека», «Фарм-бюлетеня» та оптових операторів 
фармацевтичного ринку «Оптима-фарм», «Бізнес 
центр фармація», «ВВС-ЛТД», «БАДМ». В ана-
лізі використовувались різні статистичні методи, 
обробка інформації здійснювалася за допомогою 
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спеціального програмного забезпечення (Microsoft 
Office Excel).

Результати дослідження та обговорен-
ня. Відповідно до уніфікованої анатомо-тера-
певтичної та хімічної класифікаційної системи 
АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) препарат  
«Молозоль», відноситься до групи D02 – препара-
ти з пом’якшувальною та захисною дією, а саме: 
D02AE – карбаміди, D02AF – препарати саліцило-
вої кислоти.

Першим етапом наших досліджень був аналіз 
коефіцієнту ліквідності ціни (Cliq) (табл. 1). Зазна-
чений показник розраховувався за формулою:

min

minmax

Ц
ЦЦ

Cliq
−

=
,

 де, Цmax – ціна максимальна;
Цmin – ціна мінімальна.

Як відомо, Cliq відображає ступінь конкуренції 
на фармацевтичному ринку та деякою мірою харак-
теризує доступність препарату. Результати аналізу 
показників коефіцієнту ліквідності представлено 
на рис. 1. Значення Cliq, що перевищує значення 
0,5 було відмічене у 2013 р. тільки на препарат 
Гемозоль, мазь 500 мг/г коробочка п/е 10 г, вироб-
ництва Gemi, Польща. У цілому для більшості ЛЗ. 
Cliq цін не відрізнявся значними коливаннями, що 
характеризувало деякою мірою стан конкуренції на 
ринку як стабільний. 

У цілому результати аналізу динаміки Cliq за 
групами ЛП, що застосовуються при лікуванні 
мазолів та натоптишів, свідчать про стабільний рі-
вень конкуренції у досліджуваному сегменті ринку.

Наступним важливим показником, що харак-
теризує доступність ЛЗ, є коефіцієнт адекватності 
платоспроможності (Са.s). Який розраховується за 
наступною формулою:

Таблиця 1
Динаміка показників ліквідності на препарати 

з пом’якшувальною та захисною дією(2007-2014 рр.)
АТС-код Торговельне найменування ЛЗ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

D02AE01
КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®, 
Дарниця, крем 100 мг/г туба 30 г,
№ 1, Україна

0,318 0,305 0,288 0,250 0,266 0,259 0,223 0,262

D02AE01 КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦА®, Дарниця, 
крем 50 мг/г туба 30 г, Україна - - 0,580 0,398 0,376 - 0,432 0,955

D02AE01 КАРБОПЛАСТ, Дарниця,
крем туба 15 г, Україна - - 0,427 0,295 - - - 0,452

D02AE01
УРЕОТОП, Dermapharm, мазь
д/зовніш. застос. 12% туба 50 г,
№ 1, Німеччина

- - - - - 0,245 0,228 0,236

D02AE01
ЕКСИПІАЛ М ГІДРОЛОСЬОН, 
Дельта Медикел, емульс.
20 мг/мл фл. 200 мл, № 1, Україна

- - - - - - 0,237 0,237

D02AE01
ЕКСИПІАЛ М ЛІПОЛОСЬОН, Дельта 
Медикел емульс. 40 мг/мл фл.
200 мл, № 1,Україна

- - - - - - 0,197 0,138

D02AF ДУОФІЛМ, GlaxoSmithKline,
розчин, фл. 15 мл, Великобританія - 0,263 0,225 0,293 0,290 0,281 0,287 0,272

D02AF
КОЛЛОМАК®, Heinrich Mack,
розчин д/зовн. застос. фл. 10 мл,
№ 1, Німеччина

0,329 0,323 0,311 0,285 0,295 0,283 0,270 0,303

D02AF ГЕМОЗОЛЬ, GEMI мазь
500 мг/г п/е 10 г, Польща - 0,300 0,326 0,338 0,320 0,284 0,506 0,353

D02AF САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, 
мазь 10% банка 25 г, Україна 0,385 - - - - - - 0,385

D02AF САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, 
мазь 10% контейнер 25 г, Україна 0,296 0,347 0,327 0,298 0,302 0,285 0,271 0,298

D02AF САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, 
мазь 2% банка 25 г, Україна 0,220 - - - - - - 0,220

D02AF САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, 
мазь 2% контейнер 25 г, Україна 0,253 0,320 0,353 0,353 0,291 0,273 0,256 0,295

D02AF САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, 
мазь 5% банка 25 г, Україна 0,220 - - - - - - 0,220

D02AF САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, 
мазь 5% контейнер 25 г, Україна 0,302 0,336 0,341 0,311 0,289 0,258 0,256 0,292

D02AF КЕРАСАЛ, Дельта Медикел, мазь 
туба 50 г, №1, Україна - - - 0,267 0,269 0,290 0,247 0,268

D02AF
СОЛКОКЕРАСАЛ, мазь туба 
50 г,MEDA Pharmaceuticals 
Switzerland,Швейцарія

- - 0,481 - - - - 0,481
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів ліквідності на вітчизняні та імпортні препарати 
з пом’якшувальною та захисною дією за 2007-2014 рр.
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де: Са.s. – коефіцієнт адекватності платоспро-
можності;
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 – середня роздрібна ціна препарату за пев-
ний період часу; 

Wa.w. – середня заробітна плата за відповідний 
період часу

Низький показник Са.s. забезпечує доступність 
препарату та гарантує в умовах низького плато-
спроможного попиту населення продаж даного 
препарату (табл. 2). Нами були обрані референтні 
препарати у м’якій лікарській формі та до складу 
яких водить і саліцилова кислота і сечовина.

Дані таблиці також свідчать про зменшення рів-
ня доступності препаратів з пом’якшувальною та 
захисною дією на вітчизняному ринку за період з 
2012-2014 рр. Як відомо, чим нижче значення да-
ного показника, тим більша доступність препарату. 

Таблиця 2
Аналіз динаміки коефіцієнтів платоспроможності ЛП 
з пом’якшувальною та захисною дією за 2012-2014 рр.

АТС-код Торговельне найменування ЛЗ Са.s. 
2012р.

Са.s. 
2013р.

Са.s. 
2014р.

D02AF ДУОФІЛМ, GlaxoSmithKline, розчин, фл. 15 мл, Великобританія 2,04 2,05 2,07

D02AF КОЛЛОМАК®, HeinrichMack, розчин д/зовн. застос. фл. 10 мл,
№ 1, Німеччина 2,48 2,25 2,37

D02AF КЕРАСАЛ, Дельта Медикел, мазь туба 50 г, № 1, Україна 1,66 1,58 2,71
D02AF МОЛОЗОЛЬ крем 15 г туба №1, Україна - - 0,79

Коефіцієнт платоспроможності препарату Мо-
лозоль крем 15 г туба 

№ 1 дорівнює 0,79, що вказує на майбутню до-
ступність даного препарату для населення країни.

Доступність ЛП є важливим показником ефек-
тивності фармацевтичного забезпечення населен-

ня, тому нами був проведений аналіз показників 
доступності за 2007-2014 рр.

Згідно з даними літературних джерел встанов-
лено, що для досягнення гарантованої державою 
межі доступності ЛЗ, показник доступності по-
винен бути більшим за одиницю або дорівнювати 

одиниці (D≥1). Розрахунки по-
казників, а саме індексу змі-
ни середньої заробітної плати, 
мінімальної заробітної плати, 
вартість споживчого кошика за 
2007-2014 рр., здійснювались 
відповідно до даних Державної 
служби статистики України. По-
казник доступності був розрахо-
ваний лише для тих препаратів, 
які були присутні на ринку про-
тягом всього періоду, що дослі-
джується (табл. 3).
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Рис. 2. Показники доступності на препарати 
з пом’якшувальною та захисною дією за 2007-2014 рр.
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Таблиця 3
Аналіз показників доступності на препарати з пом’якшувальною та захисною дією 

(станом на 2008-2014 рр.)

АТС-код Торговельне найменування ЛЗ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

D02AE01 КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®, Дарниця,
крем 100 мг/г туба 30 г, № 1, Україна 0,60 0,74 1,09 1,24 1,35 1,27 0,87

D02AE01 КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦА®, Дарниця,
крем 50 мг/г туба 30 г, Україна - 0,79 1,08 - - - 1,62

D02AE01 КАРБОПЛАСТ, Дарниця, крем туба
15 г, Україна - 1,56 1,01 - - - -

D02AE01 УРЕОТОП, Dermapharm, мазь д/зовніш. 
застос. 12% туба 50 г, № 1, Німеччина - - - - 1,35 1,28 0,47

D02AE01
ЕКСИПІАЛ М ГІДРОЛОСЬОН, Дельта 
Медикел, емульс. 20 мг/мл фл. 200 мл,
№ 1, Україна

- - - - - - 0,70

D02AE01
ЕКСИПІАЛ М ЛІПОЛОСЬОН, Дельта 
Медикел емульс. 40 мг/мл фл. 200 мл,  
№ 1,Україна

- - - - 1,27 1,19 0,70

D02AF ДУОФІЛМ, GlaxoSmithKline, розчин,  
фл. 15 мл, Великобританія 0,59 1,16 1,33 1,13 1,30 1,22 1,02

D02AF КОЛЛОМАК®, Heinrich Mack, розчин  
д/зовн. застос. фл. 10 мл, №1, Німеччина 0,63 1,00 1,21 1,34 1,44 1,35 0,98

D02AF ГЕМОЗОЛЬ, GEMI мазь 500 мг/г п/е 
10 г, Польща 0,77 1,08 1,41 0,86 1,13 1,07 0,87

D02AF САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, мазь 
10% контейнер 25 г, Україна 0,55 0,76 1,21 1,20 1,34 1,26 0,82

D02A F САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, мазь 
2% банка 25 г, Україна 0,55 0,80 1,27 1,20 1,29 1,21 -

D02AF САЛІЦИЛОВА МАЗЬ, Віола ФФ, мазь 
5% контейнер 25 г, Україна 0,53 0,77 1,26 1,18 1,32 1,24 0,89

D02AF КЕРАСАЛ, Дельта Медикел, мазь туба 
50 г, № 1, Україна - - 1,25 1,05 1,36 1,28 0,71

Результати розрахунків доступності на імпортні 
та вітчизняні ЛЗ наведені на рис. 2.

В аналізі ЛЗ іноземного та вітчизняного ви-
робництва, було встановлено, що низькі значення 
показників доступності були відмічені у період 
2007-2009 рр., що є наслідком збільшення розміру 
мінімальної заробітної плати та наближенням її до 
вартості споживчого кошика. При цьому значення 
індексу росту цін на ЛЗ не перевищує значення ін-
дексу росту середньої заробітної плати в Україні.

За весь період досліджень рівень доступності 
мав оптимальні показники (вище одиниці) у період 
з 2010 до 2013 рр. У 2014 р. відмічається тенден-
ція до значного зниження показників доступності, 
як для імпортних, так і для вітчизняних препаратів 
(на 67,7% відповідно до 2013 р.), це пов’язано як зі 
значним зниженням рівня доходів населення, так і 

з стрімким зростанням курсу валют в зазначений 
період. У середньому показник доступності за ві-
тчизняними ЛЗ за 2014 р. склав 0,9, а за імпортни-
ми – 0,82.

Наступним етапом наших досліджень став 
розрахунок прогнозованої роздрібної вартості 
одиниці дозування препарату Молозоль, крем  
15 г туба № 1 (таблиця 4). Прогнозована роздріб-
на ціна запропонованого препарату становить  
27,5 грн., вона розраховувалась з урахуванням 
оптово-відпусконої ціни, яка дорівнює 22,0 грн., 
та з урахуванням торгової націнки, яка складає 
25% (станом на 1.12.2014 р). Дані таблиці свід-
чать що серед препаратів з однаковими діючими 
речовинами та фармакотерапевтичними власти-
востями найбільш доступним для споживачів є за-
пропонований препарат Молозоль.
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Таблиця 4
Розрахунок прогнозованої вартості одиниці дозування 

АТС-код Торговельне найменування ЛЗ Дозування, 
мл

Роздрібна вартість, 
грн. *

Вартість 
1 мл, грн.

D02AF ДУОФІЛМ, GlaxoSmithKline, Великобританія 15 72,15 4,81
D02AF КОЛЛОМАК®, HeinrichMack, Німеччина 10 82.66 8,26
D02AF КЕРАСАЛ, Дельта Медикел, Україна 50 94,26 1,88
D02AF МОЛОЗОЛЬ 15 27,5 1,83
* розрахунок проводився з урахування торгової націнки – 25%

Виходячи з результатів проведених досліджень, 
можна стверджувати, що в умовах фінансово-еко-
номічної кризи та низькій платоспроможності на-
селення, зростає потреба у впровадженні до вироб-
ництва більш доступних вітчизняних препаратів до 
яких відноситься запропонований препарат.

Висновки.
1. Проведений аналіз коефіцієнтів платоспро-

можності дає змогу стверджувати, про зменшення 
рівня доступності препаратів з пом’якшувальною 
та захисною дією на вітчизняному ринку за пері-
од з 2012-2014 рр. При порівнянні досліджуваного 
препарату з референтними препаратами було вста-
новлено, що коефіцієнт платоспроможності препа-
рату Молозоль, крем 15 г дорівнює 0,79, що вказує 
на майбутню доступність даного препарату для на-
селення країни.

2. Проведений аналіз показника соціально-еко-
номічної доступності (D) ЛЗ дає змогу стверджува-
ти, що за весь період досліджень рівень доступності 
мав оптимальні показники (вище одиниці) у період з 
2010 до 2013 рр. У 2014 р. відмічається тенденція до 
значного зниження показників доступності (на 67,7% 
відповідно до 2013 р.), як для імпортних, так і для 
вітчизняних препаратів, це пов’язано як зі значним 
зниженням рівня доходів населення, так і з стрімким 
зростанням курсу валют в зазначений період.

3. Аналіз прогнозованої вартості одиниць дозу-
вання препаратів з пом’якшувальною та захисною 
дією встановив, що вартість запропонованого пре-
парату Молозоль, крем 15 г становить 1,83 грн., 
серед референтних препаратів даний показник є 
більш дешевший та відповідно більш доступним 
для споживачів
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СТАН МІКРОЦИНОЗУ ПІХВИ ТА ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ 
В ЖІНОК ІЗ НЕВИНОШУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ

Проведено клініко-лабораторне обстеження 50 жінок із невиношуванням вагітності та 20 здорових вагітних жі-
нок, що становили контрольну групу. Встановлено, що видовий склад мікрофлори піхви та цервікального каналу у 
жінок із невиношуванням вагітності представлений рядом патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, із яких 
при загрозі переривання вагітності переважають мікоплазми, уреаплазми, трихомонади, хламідії, а при відмерлій 
вагітності – віруси простого герпесу та піогенний стрептокок.

Ключові слова: невиношування вагітності, мікроцитоз піхви.

Проведено клинико-лаборатоное обследование 50 женщин с невынашиванием беременности и 20 здоровых 
беременных женщин контрольной группы. Состав микрофлоры влагалища и цервикального канала у женщин из не-
вынашиванием беременности представленый рядом патогенных и умовно патогенных микроорганизмов, из кото-
рых при угрозе доминируют микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, хламидии, при отмершей беременности – ви-
русы простого герпеса и пиогенний стрептокок.

Ключевые слова: невынашивание беременности, микроциноз влагалища.

Eighty wonen have been examined. Two groups have been formed: group 1 – wonen with infections of genitalia (n-50), 
group 2 – comparative – apparently healthy women (n-20). Contents of vaginal and uterocervical discharges are represent-
ed by:micoplasma, ureoplasma, trichomonades, chlamidia, herpes viruses and streptococcus.

Key words: noncarrying of pregnancy, vagina microcunosis.

Актуальність. Однією з важливих причин 
невиношування вагітності є інфекції, що переда-
ються статевим шляхом. Спектр збудників уроге-
нітальних інфекцій, що призводять до ускладнень 
вагітності надзвичайно великий – від специфічних 
патогенних мікроорганізмів ТОRCH-комплексу 
до умовно-патогенних мікроорганізмів [1, 2]. Все 
більшого значення в формуванні хронічної уро-
генітальної інфекції набувають найпростіші, які 
у певних соціально-економічних групах сягають 
90% [3].

Частота виявлення урогенітальних інфекцій 
залишається високою, незважаючи на сучасний 
рівень діагностики та можливості антибактеріаль-
ної терапії. Особливістю інфекційних захворювань 
жіночих статевих органів є атиповість клінічної 
симптоматики, формування хронічних форм захво-
рювання, що погіршує діагностичні та лікувальні 
можливості.

Важливість проблеми зумовлена наслідками, 
які виникають в результаті дії мікроорганізмів, 
а також появою ускладнень, що можуть стати  
причиною безплідності, патології вагітності та по-
логів [4].

Мета роботи. Дослідити стан мікробіоцинозу 
піхви у жінок із невиношуванням вагітності та ви-
значити вплив мікрофлори піхви на перебіг вагіт-
ності у ранні терміни.

Матеріали та методи. Нами проведено клі-
ніко-лабораторне обстеження 70 жінок, які були 
розділені на 2 групи: І група (основна) – 50 жінок, 
ІІ група (контрольна) – 20 жінок. Основну групу 

складали соматично здорові вагітні жінки з неви-
ношуванням вагітності. До контрольної гупи вхо-
дили соматично здорові вагітні жінки, які не скар-
жилися на захворювання з боку статевих органів. 
Вік жінок коливався від 22 до 39 років, як в одній, 
так і в другій групі (в середньому 31,7±0,64 року).

Матеріалом для дослідження були виділення 
із піхви та цервікального каналу, зішкріб цилін-
дричного епітелію з цервікального каналу, а також 
сироватка крові. Методи дослідження бактеріоско-
пічний, бактеріологічний, імунологічний, статис-
тичний. Мікрофлору піхви досліджували бакте-
ріологічним методом, мікрофлору цервікального 
каналу – бактеріологічним методом та ІФЛ, з допо-
могою якого виявляли мікроорганізми з внутріш-
ньоклітинним паразитизмом – хламідії, мікоплаз-
ми, уреаплазми та віруси простого герпесу типу 2.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що видовий склад мікрофлори вмісту 
піхви й цервікального каналу в жінок із невиношу-
ванням вагітності є досить різноманітним і пред-
ставлений патогенними та умовно патогенними 
мікроорганізмами. У жінок із невиношуванням ва-
гітності виявлялися такі мікроорганізми, які конта-
мінували слизову оболонку піхви та цервікального 
каналу: умовно патогенні – стафілококи (золотис-
тий та епідермальний) – Staphylococcus aureus –  
14% (p < 0,05), Staphylococcus epidermidis 31%  
(p < 0,05), фекальний ентерокок – Enterococcus 
faecаlis – 3% (p < 0,05), ешерихії – Escherichia coli – 
26% (p < 0,05), дріжджоподібні гриби роду Candida –  
42% (p < 0,05), коринебактерії – Corynebacterium – 
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12% (p < 0,05) та патогенні – піогенний стрептокок –  
Streptococcus pyogenes – 6% (p < 0,05) і трихомона-
ди – Тrichomonas vaginalis – 48% (p < 0,05). 

У цервікальному каналі жінок із невиношуван-
ням вагітності виявлялися також мікроорганізми, 
які належать до внутрішньоклітинних паразитів, – 
хламідії, уреаплазми, мікоплазми, віруси простого 
герпесу типу 2. Було виділено із ексудату піхви та 
цервікального каналу мікроорганізми з переваж-
но внутрішньоклітинним циклом життєдіяльнос-
ті – хламідії – 14% (p < 0,05), мікоплазми – 16%  
(p < 0,05), уреаплазми – 18% (p < 0,05) та віруси 
простого герпесу типу 2 – 12% (p < 0,05). 

У практично здорових жінок контрольної гру-
пи патогенних внутрішньоклітинних мікроорганіз-
мів не було виявлено. Виявлялися дріжджоподібні 
гриби роду Candida – 4%, Staphylococcus aureus –  
2%, Staphylococcus epidermidis 12% та лакто- 
бактерії у 80%.

Існування мікроорганізмів, які мають пере-
важно внутрішньоклітинний механізм життєді-
яльності, поєднувалося з контамінацією слизової 
оболонки піхви та цервікального каналу умовно 
патогенними та патогенними мікроорганізмами 
або іншими внутрішньоклітинними паразитами, 
що є свідченням полімікробного процесу.

В ексудаті піхви та цервікальному каналі в жі-
нок із невиношуванням вагітності константних 
мікроорганізмів не виявлено. Показано, що часто 
виділялися епідермальний стафілокок, умовно па-
тогенні ешерихії та дріжджоподібні гриби роду 
Candida, патогенні – трихомонади, дещо рідше – 
золотистий стафілокок, коринебактерії. Рідко ви-
являлися піогенний стрептокок, фекальний ентеро-
кок та віруси простого герпесу.

Одержані та наведені результати мікроскопіч-
ного і бактеріологічного дослідження ексудату піх-
ви й цервікального каналу показали, що в патоло-
гічному процесі беруть участь патогенні та умовно 
патогенні мікроорганізми, що засвідчує про полі-
етіологічність захворювання. Крім того, виділення 
від 50 хворих 106 штамів показує, що в більшості 
хворих (80%) виявлені асоціації мікроорганізмів.

Найчастіше у основній групі спостерігалися 
асоціації кількох різних умовно патогенних мікро-
організмів, які одночасно співіснували на слизовій 
оболонці піхви. З іншими умовно патогенними мі-
кроорганізмами найчастіше співіснував S. aureus 
(56%), найрідше – дріжджоподібні гриби роду 
Candida (42%), але з патогенними мікроорганіз-
мами, які контамінують слизову оболонку піхви 
вони співіснували найчастіше (36%). Золотистий 
стафілокок співіснував з даними патогенними мі-
кроорганізмами найрідше – у 12%. Із внутрішньо-
клітинними паразитами створювали асоціації у 
найбільшій кількості стафілококи – S. epidermidis 
(28%) та S. aureus (34%), у найменшій – дріжджо-
подібні гриби роду Candida (24%). E. coli асоціюва-
ла частіше з мікроорганізмами, які мають внутріш-
ньоклітинний механізм персистенції (у 29%), ніж з 
патогенними мікроорганізмами, які контамінують 
слизову оболонку піхви (у 16%).

Вагінальні трихомонади в жінок із невиношу-
ванням вагітності інфікували слизову оболонку 
піхви та цервікального каналу в 50% у поєднанні 

тільки з одним мікроорганізмом. У даному випад-
ку це дріжджоподібні гриби роду Candida. У решти 
50% спостерігалася контамінація кількох, вище 
згаданих, мікроорганізмів. Тому можна вважати, 
що Т. vaginalis викликають на слизовій оболонці 
репродуктивних органів змішаний бактеріально-
протозойний процес.

Піогенний стрептокок на слизовій оболонці 
піхви асоціював із умовно патогенними мікро-
організмами (дріжджоподібним грибами роду 
Candida, E. coli, S. epidermidis, бактеріями роду 
Corynebacterium) та внутрішньоклітинними пара-
зитами – уреаплазмами та мікоплазмами. 

Мікроорганізми з переважно внутрішньоклі-
тинним механізмом життєдіяльності персистують 
у цервікальному каналі шийки матки паралельно 
з контамінацією слизової оболонки піхви і церві-
кального каналу патогенними та умовно патоген-
ними мікроорганізмами. При цьому спостерігали-
ся значно частіше асоціації з умовно патогенними 
мікроорганізмами – ешерихіями, епідермальними 
стафілококами та коринебактеріями, а також із ін-
шими внутрішньоклітинними паразитами. Можна 
відмітити значно більший процент асоціацій із ін-
шими внутрішньоклітинними мікроорганізмами, 
на відміну від асоціацій, які утворювали умовно 
патогенні та патогенні мікроорганізми з внутріш-
ньоклітинними паразитами. Даний паталогічний 
стан характеризувався незначною лейкоцитарною 
реакцією зі сторони слизової оболонки жіночих 
статевих органів.

Вагітних жінок із невиношуванням вагітності 
розділили на дві підгрупи – із загрозою перериван-
ня вагітності (35 жінок) та із відмерлою вагітністю 
(15 жінок), з послідуючим визначенням стану мі-
крофлори вмісту піхви й цервікального каналу для 
встановлення впливу мікроорганізмів на перебіг 
вагітності. У вагітних жінок із загрозою перери-
вання вагітності виявлялися такі мікроорганізми: 
умовно патогенні – Staphylococcus aureus – 18%, 
Staphylococcus epidermidis – 42%, фекальний ен-
терокок – Enterococcus faecаlis 4%, ешерихії – 
Escherichia coli -32%, дріжджоподібні гриби роду 
Candida 42%, коринебактерії – Corynebacterium –  
34% та патогенні – піогенний стрептокок – 
Streptococcus pyogenes – 2% і трихомонади – 
Тrichomonas vaginalis – 40%, хламідії – 26%, міко-
плазми – 22%, уреаплазми – 28%. 

У жінок із відмерлою вагітністю виявлялися: 
умовно патогенні – Staphylococcus aureus – 22%, 
Staphylococcus epidermidis 24%, Enterococcus 
faecаlis – 6%, Escherichia coli -14%, дріжджоподіб-
ні гриби роду Candida – 26%, Corynebacterium –  
18% та патогенні – Streptococcus pyogenes – 18%, 
Тrichomonas vaginalis – 28%, хламідії – 16%, міко-
плазми – 18%, уреаплазми – 22% та віруси просто-
го герпесу типу 2 – 6%. Встановлено вірогідну на-
явність піогенного стрептококу та вірусу простого 
герпесу типу 2 у жінок із відмерлою вагітністю у 
порівнянні із результатами досліджень жінок із за-
грозою переривання вагітності. 

Всього з патологічного матеріалу в 50 жінок із 
невиношуванням вагітності виділено та ідентифі-
ковано 106 штамів патогенних та умовно патоген-
них мікроорганізмів. У 40% жінок, які страждали 
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невиношуванням вагітності, виявлені хламідії, 
мікоплазми, уреаплазми та віруси герпесу, які в 
організмі людей мають переважно внутрішньоклі-
тинний механізм персистенції. Це засвідчує, що в 
більшості жінок персистує по декілька мікроорга-
нізмів одночасно. 

Таким чином, враховуючи одержані результати 
досліджень, направлених на виявлення патогенних 
та умовно патогенних мікроорганізмів у матеріалі, 
взятому від 50 жінок із невиношуванням вагітнос-
ті, та їх аналіз і узагальнення можна зробити ви-
сновок, що невиношування вагітності перебігає на 
фоні персистенції одночасно кількох патогенних 
та умовно патогенних мікроорганізмів, які мають 
здатність до внутрішньоклітинного паразитизму, а 
також вражати тканини екстрацелюлярно. Велике 
різноманіття різних видів мікроорганізмів, що пер-
систують одночасно у вказаному біотопі жінок із 

невиношуванням вагітності, засвідчує про поліеті-
ологічність даного захворювання. 

Висновки.
1. Невиношування вагітності перебігає на фоні 

персистенції одночасно кількох патогенних та 
умовно патогенних мікроорганізмів.

2. У вагітних жінок із загрозою переривання 
вагітності виявлялися, основному, такі умовно 
патогенні мікроорганізми – Staphylococcus aureus 
та epidermidis, Escherichia coli, дріжджоподібні 
гриби роду Candida, Corynebacterium, хламідії, мі-
коплазми, уреаплазми та патогенні – Тrichomonas 
vaginalis. 

3. Встановлено вірогідну наявність піогенного 
стрептококу та вірусу простого герпесу типу 2 у жі-
нок із відмерлою вагітністю у порівнянні із резуль-
татами досліджень жінок із загрозою переривання 
вагітності. 
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Обласної лікарні швидкої медичної допомоги

МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 
ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Огляд літератури присвячено стану адаптаційно-компенсаційних механізмів при судинних захворюваннях го-
ловного мозку. Проаналізовано літературні джерела, в яких розглянуті пристосувальні можливості функціонування 
мозку при різних формах цієї патології.

Ключові слова: адаптація, компенсація, цереброваскулярна патологія.

Обзор литературы посвящен состоянию адаптационно-компенсаторных механизмов при сосудистых заболе-
ваниях головного мозга. Проанализированы данные литературы, в которой рассмотрены приспособительные воз-
можности функционирования мозга при разных формах этой патологии.

Ключевые слова: адаптация, компенсация, цереброваскулярная патология. 

The review of literature is dedicated to the state of adaptative compensatory mechanisms during brain vascular dis-
eases. Literature sources have been analyzed in which adaptative possibilities of the brain function in various forms of this 
disease are considered.

Key words: adaptation, compensation, cerebrovascular disease.

Цереброваскулярна патологія (ЦВП) поряд з 
ішемічною хворобою серця та онкологічними за-
хворюваннями належить до трьох основних при-
чин інвалідності та смертності населення більшос-
ті країн світу [11, c. 78].

Серед різних груп населення судинні захворю-
вання головного мозку становлять в середньому 
38%. Особливе значення це має для України, де 
частота усіх форм ЦВП більша в 2-4 рази порівня-
но з іншими країнами, а захворюваність на мозко-

вий інсульт найвища в Європі. За останні 1,5 роки 
поширеність цієї патології в нашій країні зросла в 
1,2 рази [7, с. 2].

Відомо, що цереброваскулярні захворювання 
відносять до «хвороб адаптації», основною ознакою 
яких є порушення пристосувальних реакцій, тому їх 
пропонують розглядати в якості моделі, у клінічній 
реалізації якої виявляються взаємовідносини гене-
тичної схильності та адаптаційно-компенсаційних 
механізмів (АКМ) організму [13, с. 85].
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 Так як при більшості форм ЦВП виникають 
структурні порушення паренхіми мозку, питання 
про гіперпластичні та регенераторні процеси в 
ЦНС займає центральне місце в проблемі струк-
турних основ адаптації організму до зовнішніх 
впливів і компенсації його порушених функцій 
[12, с. 77]. 

Це підтверджують і дані [5, с. 363-366]: при до-
слідженні головного мозку осіб, котрі померли че-
рез 2-10 місяців після інсульту, в корі обох півкуль 
головного мозку, частіше – на протилежному вог-
нищу ураження боці, зустрічалися гіпертрофовані 
нейрони, які розміщувалися групами. 

При проведенні досліджень мозку хворих, котрі 
померли через 1,5-12 років після інсульту, в ураже-
ній півкулі головного мозку нейрони, що зберегли-
ся, формувалися у групи. Серед них, а також на 
протилежному інсульту боці, виявлялися гіпертро-
фовані нейрони.

Автори роблять висновок, що у відповідь на 
дистрофічні процеси і загибель частини нейронів 
уже в ранні терміни після інсульту у головному 
мозку виникають репаративні зміни компенсатор-
ного характеру. Відновлення порушених функцій 
відбувається за рахунок гіперфункції нейронів, що 
збереглися, регенерації пошкоджених нервових 
провідників та інтернейрональної перебудови.

Вважають, що одним із важливих механізмів 
адаптації головного мозку є здатність його синапсів 
до функціональної перебудови [12, с. 76]. При цьо-
му, будь-які коливання функціональної активності 
нейронів структуровані і цим структурним грунтом 
їх роботи завжди є один універсальний механізм – 
зміна числа функціонувальних ультраструктур. 
Внутрішньоклітинні гіперпластичні процеси почи-
наються в ядерці та ядрі нейрону, потім охоплюють 
його цитоплазматичні ультраструктури, поширю-
ються вздовж відростків і завершуються в закін-
ченнях останніх у вигляді регенерації та гіперпла-
зії синаптичного апарату [5, с. 366; 12, с. 76].

Отже, неврологічні порушення завжди відзна-
чаються не тільки і навіть не стільки характером 
пошкодження окремих нейронів, скільки співвід-
ношенням числа змінених і незмінених нейронів, і 
якраз цим співвідношенням визначається то вираз-
ність, то стертість або навіть відсутність клінічної 
симптоматики при безперечній її наявності і навіть 
прогресуванні у структурному відношенні.

Сьогодні значно розширилися та поглибили-
ся уявлення про характер адаптаційно-компен-
саційних змін різних відділів судинної системи 
головного мозку і їх ролі у забезпеченні його кро-
вопостачання при артеріальній гіпертензії та сте-
нозувальному атеросклерозі [4, с. 70].

При артеріальній гіпертензії в усіх відділах ар-
теріальної системи головного мозку виявляються 
адаптаційно-компенсаційні зміни, які відображу-
ють структурну адаптацію артерій до тривалого 
підвищення артеріального тиску. Ці зміни в сис-
темних і церебральних артеріях відбуваються у 
вигляді гіпертрофічної та евтрофної реконструкції 
[18, с. 1852].

При гіпертрофічному ремоделюванні кліти-
ни гладких м’язів піддаються гіпертрофії або гі-
перплазії і ростуть усередину просвіту артерії. 

Цей процес збільшує товщину стінки і зменшує 
просвіт судини. При евтрофному ремоделюванні 
гладком’язові клітини зазнають перегрупування, 
що призводить до зменшення просвіту судини без 
зміни товщини стінки.

У магістральних артеріях і судинах осно-
ви мозку поряд з подовженням та звивистістю їх 
провідною морфологічною ознакою адаптаційно-
компенсаційних змін є вогнищева або циркулярна 
м’язово-еластична гіперплазія внутрішньої обо-
лонки, яка розвивається паралельно деструктив-
ним змінам еластичних волокон і гладком’язевих 
клітин судинної стінки [4, с. 71].

При стенозувальному атеросклерозі артерій 
мозку, незалежно від рівня ураження, у їх дисталь-
них відділах спостерігаються адаптаційно-компен-
саційні зміни, які відображають реакцію судинної 
стінки на редукований кровообіг – розвивається 
проліферація клітин внутрішньої оболонки, зміню-
ється внутрішня еластична мембрана, що викликає 
перекалібрування артерій і формування нового 
просвіту меншого діаметру [4, с. 72].

Тривалий вплив різноманітних чинників ризи-
ку часто викликає порушення параметрів регуляції 
мозкового кровообігу. Зміни цих параметрів або по-
рушують систему, або призводять «до кризи мети 
регуляції», коли головним стає не підтримка мозко-
вого кровообігу відповідно метаболічним вимогам 
мозку, а створення умов, що перешкоджають розви-
тку судинної мозкової катастрофи [6, с. 112-114]. 

З розвитком патології зниження рівня адаптації 
супроводжується посиленням кореляції між харак-
теристиками притоку крові у мозок та її відтоком 
з мозку і тонусом судин дрібного калібру. Пору-
шення, що виникають, компенсуються численними 
змінами структур цілісних систем організму При 
цьому перехід від норми до патології відбувається 
через ряд якісно різних станів, що характеризують-
ся зниженням адаптації до дії зовнішніх чинників. 

Як відомо, цілісність і функціональні можли-
вості головного мозку залежать від постійного 
постачання його киснем та енергетичними суб-
стратами, що залежить від стану церебрального 
кровообігу. Кровоносні судини мозку наділені 
адаптаційними механізмами, які забезпечують 
його достатньою кількістю крові в будь-який мо-
мент часу [28, с. 478].

Сама авторегуляція мозкового кровообігу є ви-
явом АКМ. Наприклад, при синдромі підвищеного 
кровонаповнення судин головного мозку спостері-
гається як збільшення пульсового кровонаповнен-
ня, так і підвищення їх тонусу, тобто, включаються 
АКМ, які забезпечують оптимальний варіант змін 
церебрального кровообігу. Під час дії патогенних 
чинників виникають компенсаційні процеси, які 
при певних умовах можуть виявлятися клінічно 
[13, с. 86]. 

При підвищенні або зниженні артеріального 
тиску артеріоли мозку звужуються чи розширю-
ються і така ауторегуляція пов’язана зі здатністю 
артеріальних міоцитів змінювати свою активність, 
щоб обмежити підвищення внутрішньосудинного 
тиску – міогенна відповідь за [19, с. 938]. 

Дослідження з використанням транскраніаль-
ної доплерографії для оцінки середньої швидко-
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сті мозкового кровотоку показали, що тимчасові 
зміни артеріального тиску викликають компен-
сувальні коригування току крові [24, с. 142-144]. 
Автори стверджують про здатність судин головно-
го мозку адаптуватися до динамічних змін тиску, 
незважаючи на зсув кривої тиск-потік.

Зрушення в авторегуляції церебрального кро-
вообігу переважно зумовлені підвищенням мі-
огенного тонусу, викликаного зростанням Ca++ 
чутливості міоцитів [20, с. 2176]. Досить часто 
вони збільшують ризик розвитку ішемії головно-
го мозку, особливо коли артеріальний тиск падає, 
тому що судини мозку не можуть компенсувати 
зниження перфузійного тиску [23, с. 2242]. 

Відмічено, що судинні порушення розвива-
ються у різних напрямках: в однієї частини хво-
рих первинно страждають магістральні судини з 
наявністю стенозу їх атеросклеротичними бляш-
ками, оклюзивними процесами в системі сонних і 
хребетних артерій, у другої – мішенню стають су-
дини мікроциркуляторного русла, а в третьої час-
тини хворих в патологічний процес «втягуються» 
усі рівні мозкового судинного русла [16, с. 159].

Методом математичного моделювання було 
встановлено, що атеросклеротичні зміни у стінках 
сонних артерій на рівні біфуркації є свого роду 
компенсаційним механізмом, який сприяє підтри-
манню постійного рівня кровообігу в дистально 
розміщених судинах, незалежно від перепадів ар-
теріального тиску [16, с. 160].

Доведено, що в формуванні ЦВП уже на ранніх 
її стадіях суттєву роль відіграють порушення адап-
таційних функцій, які зумовлені дезінтеграцією ді-
яльності неспецифічних систем мозку [17, с. 559]. 

Дизадаптаційні феномени при ЦВП розвива-
ються з певною послідовністю, яка корелює із ста-
дією судинного процесу. Так, в процесі розвитку 
ішемії головного мозку виявляються послідовні її 
фази: компенсації, субкомпенсації, декомпенсації 
та деструкції [15, с. 336].

У хворих на перехідні порушення мозкового 
кровообігу загальні адаптаційні реакції організму 
у перші дні захворювання сприяють певній ком-
пенсації, в результаті чого клінічно не спостері-
гаються грубі порушення різних органів і систем. 
Але при цьому в організмі формується процес пе-
реходу короткотривалої адаптації в довготривалу 
[3, с. 40].

За даними реоенцефалографії [10, с. 486-488] 
гемодинамічні порушення, що виникають в умо-
вах гострої судинної патології головного мозку, 
мають двоякий характер. З одного боку, вони є 
відображенням тих процесів, що відбуваються в 
головному мозку і викликані ураженням певних 
його структур, особливо тих, які впливають на 
регуляцію кровообігу. З другого боку, вони мають 
виражений компенсаційний характер і спрямова-
ні, насамперед, на підтримку оптимального рівня 
кровообігу в головному мозку.

Механізми цих компенсаційних реакцій склад-
ні і різноманітні. Отримані автором дані дозволя-
ють припустити, що одним із раціональних меха-
нізмів судинної компенсації є перерозподіл маси 
циркулювальної крові між зонами, що виникають 
у відповідь на судинну катастрофу. При цьому 

важливе значення в процесах цереброваскулярної 
компенсації надається стовбуровим структурам, 
які постачаються кров’ю з вертебрально-базиляр-
ної системи, 

Адаптаційні можливості нейросудинного апа-
рату у хворих на ЦВП знижуються із зростанням 
стадії захворювання [9, с. 94]. 

З допомогою рео– та електроенцефалографії 
вивчено стан АКМ у хворих на початкові вияви 
неповноцінності кровопостачання мозку, помірно 
виражену і виражену дисциркуляторну енцефа-
лопатію, причиною виникнення яких були цере-
бральний атеросклероз та артеріальна гіпертензія 
[1, с. 63].

Відмічено «відносне» їх збереження на ранніх 
стадіях ЦВП і зниження – при вираженій дисцир-
куляторній енцефалопатії. При цьому АКМ біль-
ше збережені при дисциркуляторній енцефалопа-
тії, зумовленій артеріальною гіпертензією і менше 
– церебральним атеросклерозом.

При помірно вираженій дисциркуляторній 
енцефалопатії, зумовленій церебральним атеро-
склерозом та артеріальною гіпертензією, показни-
ки реоенцефалографії і після проведеного курсу 
лікування не досягали нормальних величин, що 
свідчило про функціональну недостатність АКМ 
нервової системи. Ця недостатність більше зале-
жала від тривалості судинно-мозкових порушень, 
ніж від етіології [14, с. 69]. 

Після проведення електроенцефалографії у 
70 хворих на алкоголізм і хронічну недостатність 
мозкового кровообігу (ХНМК) дано оцінку стану 
АКМ головного мозку таких хворих та виділені 
електроенцефалографічні критерії різних стадій 
ХНМК [2, с. 128-129].

Показано, що в хворих на ХНМК першої ста-
дії збережені АКМ мозку і, як один із механізмів, 
знижується активність кіркових та змінюється 
стан верхньо-стовбурових структур, що виявля-
ється на електроенцефалограмах зменшенням ве-
личини альфа-індексу, амплітуди альфа-коливань 
і появою трансцеребральних пароксизмів гіпер-
синхронних альфа-хвиль.

При ХНМК другої стадії спостерігається сут-
тєве напруження АКМ у вигляді зміни активності 
кіркових структур передніх відділів і стовбурових 
структур мозку, переважно іррітативного харак-
теру. На електроенцефалограмах це виявлялося 
зменшенням виразності регіональних відмін-
ностей, суттєвим послабленням реакції депресії 
основних ритмів на функціональні навантаження, 
наявністю повільних і гострих коливань у відве-
деннях з передніх відділів мозку.

У хворих на ХНМК третьої стадії розвивали-
ся явища дизадаптації та декомпенсації у вигляді 
деструктивних змін кіркових і підкіркових струк-
тур головного мозку. На електроенцефалограмах 
при цьому домінували повільні форми активності 
дифузного, вогнищевого чи пароксизмального ха-
рактеру.

Таким чином, на підставі проведеного огляду 
літератури можна зробити висновок, що при різ-
них формах ЦВП формуються АКМ головного 
мозку, в результаті чого частково відновлюються 
утрачені його функції.
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ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

У статті розглядаються питання щодо ролі біологічної і соціально-психологічної статі (ґендеру) в процесі форму-
вання шкідливих звичок у сучасних підлітків. Показано, що існує статистично вірогідний зв’язок між ґендером і час-
тотою формування звички паління тютюну та вживання алкогольних напоїв у підлітків. Це дає можливість говорити 
про безпосередній вплив типу ґендерної ідентичності на спосіб життя підлітків та опосередкований вплив ґендеру 
на стан їх здоров’я. 

Ключові слова: шкідливі звички, біологічна стать, соціально-психологічна стать, здоров’я підлітків.

В статье рассматриваются вопросы о роли биологического и социально-психологического пола (гендера) в 
процессе формирования вредных привычек у современных подростков. Показано, что существует статистически 
достоверная связь между гендером и частотой формирования привычки курения табака и употребления алкоголь-
ных напитков у подростков. Это дает возможность говорить о непосредственном влиянии типа гендерной идентич-
ности на образ жизни подростков и опосредованном влиянии гендера на состояние их здоровья .

Ключевые слова: вредные привычки, биологический пол, социально-психологический пол, здоровье подростков.

The article provides the role of biological, social and psychological sex (gender) in the formation of bad habits of the 
modern adolescents. It is shown the statistically significant association between gender type of adolescents and frequency 
of tobacco smoking and alcohol using. It allows us to say about direct influence of the gender type on the lifestyle of adoles-
cents as well as indirect influence of gender on their health.

Key words: bad habits, sex, gender, adolescent’s health.

Актуальність статті. Поширеність шкідливих 
звичок була, є і надалі залишається провідною про-
блемою у формуванні здорового способу життя.  
І, в першу чергу, це стосується тютюнопаління. За 
даними Глобального опитування дорослих щодо 
вживання тютюну (GATS, 2013 р.) на сьогодні 
в Україні курить 48,0% чоловіків і 12,8% жінок  
[1, 2]. Хоча протягом останніх років завдяки засто-
суванню перших ефективних заходів з контролю 
над тютюном, відмічається тенденція до зменшен-
ня поширеності паління в нашій країні, тютюнопа-
ління є актуальною проблемою сьогодення. 

Постановка проблеми. Соціальна поведінка, 
життєві установки, стереотипи поведінки людини 
закладаються в дитинстві. Доведено, що 80,0% до-
рослих курців починають палити у віці до 18 років. 
Тому особливо важливим є попередити пошире-
ність тютюнопаління серед учнів підліткового віку, 
які, по-перше, є групою ризику щодо залучення до 
даної шкідливої звички, саме у підлітковому віці 
виникають передумови для формування нікоти-
нової залежності в майбутньому; по-друге, тютю-
нопаління є емпіричним індикатором девіантної 
(ризикованої) поведінки, яка часто поєднується 
в подальшому з вживанням алкоголю, а іноді – і 
наркотичних речовин [3, 4]. Наявність шкідливих 
звичок (і зокрема, тютюнопаління) є поведінковим 
фактором, що характеризує спосіб життя дитини та 
її ставлення до власного здоров’я. 

Згідно даних, отриманих фахівцями ДУ «Ін-
ститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України», абсолютна більшість як юнаків (80,5%), 
так і дівчат (76,5%) вживали алкоголь, а тютюн 

палять – 53,8% юнаків та 46,0% дівчат. Серед всіх 
обстежених 12,1% підлітків потребують консульту-
вання, спостереження і вибору методів лікування 
з приводу вживання алкогольних напоїв та 38,1% 
– з приводу тютюнопаління; тобто ризик проблем, 
пов’язаних з вживанням тютюну, є втричі більшим, 
ніж пов’язаних з алкоголем [5]. Звертають на себе 
увагу певні статеві відмінності. 

Формулювання цілей статті. Разом з тим, 
логічним було би припустити, що на розповсю-
дженість шкідливих звичок впливає не тільки  
(а можливо, і не стільки) біологічна стать, скіль-
ки соціально-психологічна (ґендер), а вони далеко 
не завжди співпадають. Виходячи з цього, метою 
даного дослідження було провести порівняльний 
аналіз впливу біологічної та соціальної статі на 
формування шкідливих звичок у старшокласників. 

Проведене дослідження базувалося на резуль-
татах анонімного анкетного опитування учнів 9–11 
класів. Розроблена нами анкета включала паспорт-
ну частину (вік, стать, клас); питання, що стосу-
ються вживання алкогольних напоїв (частота, вид 
напоїв, місця їх вживання тощо) та тютюнопаління 
(частота, вік першої спроби та початку систематич-
ного паління тощо). В анкету також був включений 
статеворольовий опитувальник С. Бем [6], який дає 
змогу оцінити рівень фемінності/маскулінності і на 
цій основі визначити соціально-психологічну стать 
(ґендер). Всього було проанкетовано 3185 учнів за-
гальноосвітніх шкіл, ліцеїв та ПТУ. 

Обробка отриманих даних проводилася шляхом 
стратифікації масиву даних за ознаками біологіч-
ної статі та ґендеру.
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Виклад основного матеріалу. В ході проведе-
ного анкетування встановлено, що досвід паління 
тютюну хоча-би раз у житті мали половина хлопців 
9–10 класів, що співпадає з даними Глобального опи-
тування школярів щодо тютюнопаління (GYTS) –  
48,5% [1, 7, 8]. В 11-х класах частка учнів з досвідом 
тютюнопаління зростала до 75,0%. 

Серед дівчат 9-х класів кожна шоста мала спробу 
паління. Частка дівчат з досвідом паління у 10-х класах 
була на 26,0% більша, ніж частка хлопців (78,5% про-
ти 52,0%, р≤0,05). Серед одинадцятикласниць третина 
респондентів мали досвід паління в минулому. 

Звертає на себе увагу той факт, що співвідно-
шення числа тих, хто палить в теперішній час, до 
числа тих, хто пробував курити, у хлопців складає 
1/9 і є більш сприятливим, ніж у дівчат (1/7). 

Питома вага щоденних курців серед учнів 9-х 
класів становила 6,2%, що втричі менше ніж показ-
ник, отриманий за даними Глобального анкетування 
школярів – 16,6%. В 11-х класах частка курців зрос-
тає у 2 рази і становить вже 13,0%. Достовірних роз-
біжностей за статтю не встановлено. 

У переважної більшості респондентів (як хлоп-
ців, так і дівчат) за результатами відповідей на 
статеворольовий опитувальник був визначений ан-
дрогінний тип ґендерної ідетничності, тобто тип 
особистості при якому досить яскраво виражені і 
маскулінні, і фемінні риси і ознаки. Аналіз розподі-
лу учнів за типом ґендерної ідентичності дозволив 
дослідити певні особливості поширеності тютюно-
паління серед підлітків, а саме: більшість андрогін-
них підлітків чоловічої статі пробували палити і при 
цьому з 9-го до 11-й класи кількість таких підлітків 
зростає у 1,9 рази (р≤0,001). Кожна шоста дівчина 
9-х класів і третина дівчат-андрогінів 11-х класів, 
більшість дівчат 10-х класів мали досвід паління тю-
тюну в минулому (рис.1). Частка щоденних курців 
також зростала з віком.

Рис. 1. Питома вага підлітків з андрогіним типом 
ґендерної ідентичності, які пробували палити

Тютюнопаління більш притаманне дівчатам з 
маскулінним типом ґендерної ідентичності. Так, се-
ред 11-ти класників, зазвичай, саме дівчата даного 
ґендерного типу були щоденними курцями. Разом 
з тим, слід підкреслити, що серед осіб фемінінного 
типу ґендерної ідентичності незалежно від статі що-
денні курці не виявлені. 

Загально відомо, що на формування звички палін-
ня може впливати соціальні та поведінкові настанови 
в родині, і в цьому процесі важливим є саме не біоло-
гічна стать, а соціально-психологічна. В родинах об-
стежених дітей батько палить у 15,7 – 30,3% випадків, 
мати – 2,3 – 4,4%, а у 3,7 – 9,3% родин курять і батько, 

і мати. При цьому слід зауважити, що у юних курців-
дев’ятикласників палять, як правило, двоє батьків, 
отже формування звички активного паління дітей в да-
ному випадку можливо пов’язано з прикладом батьків.

За даними Міністерства охорони здоров’я, 40,0% 
сучасних підлітків вживають спиртні напої не рід-
ше одного разу на тиждень. Більшість осіб молодого 
віку вважають вживання слабоалкогольних напоїв 
нешкідливим. Даний чинник впливу є широко по-
ширеним насамперед серед дівчат підліткового віку 
(48,7% дівчат зазвичай вживають ці напої, надаючи 
перевагу ароматизованим алкогольним виробам, які 
містять у своєму складі лише синтетичні речовини). 
Хлопці, як правило, надають перевагу не штучним 
слабоалкогольним напоям, а пиву, яке до речі, згідно 
чинного українського законодавства не є алкоголь-
ним напоєм (ст. 1 Закону України «Про розвиток ви-
ноградарства, садівництва і хмелярства»).

Проведене опитування школярів дозволило 
встановити, що частка підлітків, які вживають сла-
боалкогольні напої, достовірно зростає з віком не-
залежно від статі (табл. 1). Так, якщо серед учнів 
9-х класів чоловічої статі пиво і слабоалкогольні на-
пої вживали 3,5%, то серед хлопців 11-х класів вже 
42,0% мали подібну шкідливу звичку (р≤0,01). Тен-
денція до зростання спостерігалась і у дівчат стар-
шого шкільного віку (5,0% проти 17,0%, р≤0,05). 

Таблиця 1
Розподіл учнів за частотою вживання 

пива і слабоалкогольних напоїв (%; P±m)

Класи Статеві групи
хлопці дівчата

9 3,5±1,5 5,0±1,8
10 12,0±2,8 7,1±2,2
11 42,0±4,2** 17,0±3,2*

Примітки: 
1. * – різниця між учнями 9-х і 11-х класів достовірна 

при р≤0,05
2. ** – різниця між учнями 9-х і 11-х класів достовірна  

при р≤0,01

У підлітків-андрогінів вживання слабоалко-
гольних напоїв достовірно зростало з 9 по 11 кла-
си (рис. 2). Серед 11-класників виявлена незначна 
частка «фемінінних» дітей, які вживали ці напої 
(3,5% хлопців та 4,0% дівчат). «Маскулінні» учні 
слабоалкогольні напої зазвичай не вживали. 

Рис. 2 Частота вживання пива 
і слабоалкогольних напоїв підлітками 

з андрогінним типом ґендерної ідентичності
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Нами був проаналізований зв’язок типу ґендер-
ної ідентичності з розповсюдженістю шкідливих 
звичок (табл. 2).

Таблиця 2

Стать Тип ґендерної 
ідентичності Паління Вживання 

алкоголю

хлопці
маскулінний 0,26* 0,38**

фемінний -0,34 0,53**

дівчата
маскулінний 0,77*** 0,50***

фемінний -0,38** 0,26**
Примітки:
1. * – коефіцієнт асоціації достовірний (Р<0,05)
2.** – коефіцієнт асоціації достовірний (Р<0,01)
3.*** – коефіцієнт асоціації достовірний (Р<0,001)

Як свідчать отримані дані, існує статистично 
вірогідний зв’язок між ґендером (соціально-пси-

хологіна стать) і частотою формування звички 
паління тютюну та вживання алкогольних напоїв 
у підлітків. З іншого боку, не потребує додатко-
вих доказів положення, що наявність переліче-
них шкідливих звичок негативно впливає на стан 
здоров’я. Це дає можливість говорити про опосе-
редкований вплив ґендеру на стан здоров’я під-
літків. 

Висновки, зроблені в результаті дослідження. 
В ході проведеного дослідження доведено, що со-
ціально-психологічна стать (ґендер) дитини має 
суттєвий вплив на формування у неї шкідливих 
звичок, зокрема, вживання слабоалкогольних напо-
їв та паління тютюну. Оскільки соціально-психоло-
гічна стать не завжди співпадає з біологічною, ґен-
дерні аспекти мають враховуватися при плануванні 
і проведенні санітарно-просвітницької діяльності, 
спрямованої на здоровий спосіб життя і сприяння 
здоров’ю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ 
І ПЛАЗМОВОГО ФІБРИНОЛІЗУ ПРИ ІЗООСМОЛЯРНІЙ ГІПЕРГІДРАТАЦІЇ

Встановлено, що ізоосмолярна гіпергідратація зменшує концентрацію в крові ангіотензину ІІ на 35,6%, знижує 
рівень антидіуретичного гормону в 2,7 разу та підвищує плазмову концентрацію ʼ-передсердного натрійуретичного 
пептиду на 27,1%. Зміни фібринолітичної системи крові характеризуються дворазовим збільшенням інтенсивності 
неферментативного фібринолізу на тлі пригнічення Хагеманзалежного фібринолізу на 32,2%. В умовах ізоосмоляр-
ної гіпергідратації зникає характерний для контролю негативний кореляційний зв’язок між вмістом у крові ангіотен-
зину ІІ і активністю антиплазмінів та виявляється позитивна кореляція між рівнем у крові антидіуретичного гормону 
та інтенсивністю Хагеманзалежного фібринолізу, а також позитивна взаємозалежність високої сили між сумарною і 
ферментативною фібринолітичною активністю плазми крові.

Ключові слова: ізоосмолярна гіпергідратація, гормони, гемостаз.

Установлено, что изоосмолярная гипергидратация уменьшает концентрацию в крови ангиотензина ІІ на 35,6%, 
снижает уровень антидиуретического гормона в 2,7 раза и повышает плазменную концентрацию ʼ-предсердного 
натрийуретического пептида на 27,1%. Изменения фибринолитической системы крови характеризуются двухкрат-
ным увеличением интенсивности неферментативного фибринолиза на фоне угнетения Хагеманзависимого лизиса 
фибрина на 32,2%. В условиях изоосмолярной гипергидратации исчезает характерная для контроля негативная 
корреляционная связь между содержанием в крови ангиотензина ІІ и активностью антиплазминов и появляется по-
зитивная корреляция между уровнем в крови антидиуретического гормона и интенсивностью Хагеманзависимого 
фибринолиза, а также позитивная взаимозависимость высокой силы между суммарной и ферментативной фибри-
нолитической активностью плазмы крови.

Ключевые слова: изоосмолярная гипергидратация, гормоны, гемостаз. 

It is found, that the isoosmotic hyperhydration reduces the concentration in blood of angiotensin ІІ to 35,6%, and the 
isoosmotic level of antidiuretic hormone by 2,7 times and at same time raised the plasma concentration of ʼ-аtrium natri-
uretic peptide to 27,1%. The changes of fibrinolytic systems of blood were characterized by the twice increase in intensity 
of nonenzime fibrinolyses on a background of oppression of Hagemandependeble lyses fibrin to 32,2%. In conditions the 
isoosmotic hyperhydrations there was the negative correlation between the blood content in of angiotensin ІІ and the anty-
plasmin and the positive correlation between the blood level of antydiuretic hormone and intensity of Hagemandependeble 
fibrinolyses and between total and enzime fibrinolytic activity.

Key words: isoosmic hyperhydration, hormones, hemostasis.

Вступ. Сучасні літературні дані свідчать про 
взаємозв’язок між системами підтримки водно-со-
льового гомеостазу і регуляції агрегатного стану 
крові. Зокрема показано, що тривала дегідратація 
зменшує об’єм циркулюючої крові (ОЦК), підви-
щує гематокрит і збільшує в’язкість крові [7]. Вод-
ночас встановлено, що при збільшенні гематокриту 
еластичність згортка крові знижується, а здібність 
до деформації підвищується [12]. Показано, що 
синтетичний аналог лізин-вазопресину реместин 
викликає дозозолежне підсилення як прокоагу-
лянтної, так і фібринолітичної активності крові, а 
також підвищує активність тканинного активатору 
плазміногену [4]. 

Проблема регуляції агрегатного стану крові 
традиційно знаходиться в центрі уваги багатьох 
дослідників, що пов’язане з важливістю порушень 
гемостазу не тільки при патології крові, але й при 

різноманітних захворюваннях внутрішніх органів. 
Останніми роками уточнені механізми тромбоци-
тарно-судинного гемостазу [8], роль фактора фон 
Вілебранда в експансії тромбоцитарного тромбу 
[14], з’ясовані механізми експресії гена інгібітора-1 
активатора плазміногену [15], сформовані нові по-
гляди на молекулярні механізми згортання крові і 
фібринолізу [5,10], розвинуто уявлення про функ-
ціональну систему гемостазу [1], з’являються окре-
мі повідомлення про спряженість систем регуляції 
водно-сольового обміну і згортання крові [11]. 
Проте механізми, за допомогою яких реалізуєть-
ся зв’язок між змінами об’єму циркулюючої крові 
та її фібринолітичним потенціалом, залишаються 
не з’ясованими. Особливо це стосується питання 
спряженості процесів регуляції водно-сольово-
го обміну і фібринолізу в умовах змін параметрів 
об’ємного гомеостазу. 
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Поставлення завдання.. Метою нашого дослі-
дження було визначення взаємозв’язків між гормо-
нальними механізмами регуляції водно-сольового 
обміну і параметрами плазмового фібринолізу при 
гострій ізоосмолярній гіпергідратації.

Дослідження виконано на 30 самцях білих щу-
рів. Збільшення об’єму циркулюючої крові (ОЦК) 
у щурів дослідної групи здійснювали під нембута-
ловим наркозом (40 мг/кг маси тіла) шляхом вве-
дення в яремну вену 0,9%-го розчину натрію хло-
риду в кількості 2% від маси тіла (ізоосмолярна 
гіпергідратація) [3]. Тваринам контрольної групи 
проводили ті самі етапи операції, але розчин на-
трію хлориду не вводили. Через 30 хв. у всіх щу-
рів кров збирали з черевної аорти силіконованим 
шприцом під нембуталовим наркозом (40 мг/кг 
маси тіла), стабілізували цитратом натрію та по-
слідовно центрифугували при 1000 і 3000 об/хв., 
відокремлюючи плазму від еритроцитів. 

Оцінку стану гормональних систем регуляції 
водно-сольового обміну проводили на підставі 
радіоімунного визначення концентрацій в плазмі 
крові ангіотензину II (Buhlmann Lab. AG., Швей-
царія), вазопресину (Buhlmann Lab. AG., Швейца-
рія) і α-передсердного натрійуретичного пептиду  
(Аlpha Rat Atrial Natriuretic Polipeptide, Peninsula 
Lab. Inc., США).

Визначення сумарного, ферментативного і 
неферментативного фібринолізу в плазмі крові 
проводили за лізисом азофібрину (“Simko Ltd”, 
Украина): при інкубації азофібрину в присутності 
активаторів та інгібіторів фібринолізу, які містяться 
в плазмі крові, утворюється плазмін. Інтенсивність 
фібринолізу оцінюється за ступенем забарвлення 
розчину в лужному середовищі (спектрофотометр 
«СФ-46») в присутності ε-амінокапронової кис-
лоти (неферментативний фібринолиз) або без неї 
(сумарна фібринолітична активність). Різниця між 
зазначеними показниками відповідає інтенсивності 
ферментативного фібринолізу [6]. Хагеманзалеж-
ний фібриноліз, активність антиплазмінів і концен-
трацію в крові розчинних комплексів фібрин-моно-
меру визначали за допомогою стандартних наборів 
реактивів фірми “Simko Ltd.” (Україна). 

Статистичну обробку отриманих результатів 
виконували за програмою “BioStat” з визначенням 
t-критерію Ст’юдента [2].

Результати дослідження, які наведені у табли-
ці, свідчать, що у тварин з ізоосмолярною гіпер-
гідратацією концентрація в крові ангіотензину ІІ 
зменшувалась на 35,6%, рівень антидіуретичного 
гормону знижувався у 2,7 разу, тоді як концентра-
ція в плазмі крові α-передсердного натрійуретич-
ного пептиду, навпаки, підвищувалась на 27,1%. 
Отже, в умовах ізоосмолярної гіпергідратації пе-
ребудова гормональної регуляції водно-сольового 
обміну спрямована в першу чергу на виведення з 
організму надлишку води.

Достовірних змін показників сумарної і фер-
ментативної фібринолітичної активності плазми 
крові у щурів дослідної групи не спостерігалось, 
проте інтенсивність неферментативного фібрино-
лізу збільшувалась вдвічі. Крім того, відбувалось 
пригнічення Хагеманзалежного фібринолізу, інтен-
сивність якого була на 32,2% меншою за контроль. 

Показники активності антиплазмінів і концентрації 
в крові розчинних комплексів фібрин-мономеру не 
змінювались.

Кореляційний аналіз у контрольній групі тва-
рин виявив від’ємний взаємозв’язок між показ-
никами гормональної регуляції водно-сольового 
обміну і параметрами плазмового фібринолізу – 
вміст у крові ангіотензину ІІ негативно корелював 
з активністю антиплазмінів (y= – 0,962+122,4x;  
r= – 0,586, p<0,05; n=15).

У щурів дослідної групи виявлялась позитивна 
кореляція між рівнем у крові антидіуретичного гор-
мону та інтенсивністю Хагеманзалежного фібри-
нолізу (y= 4,712+5,873x; r= 0,553, p<0,05; n=15), а 
також позитивна взаємозалежність високої сили 
між сумарною і ферментативною фібринолітич-
ною активністю плазми крові (y=0,868–0,4868x;  
r= 0,891, p<0,001; n=15). 

Виявлена нами позитивна кореляція між рівнем 
у крові антидіуретичного гормону та інтенсивніс-
тю Хагеманзалежного фібринолізу узгоджується з 
даними літератури. Зокрема, Голубєва М.Г. і Гри-
горьєва М.Є. [4], вивчаючи на щурах вплив на сис-
тему регуляції агрегатного стану крові реместину 
(синтетичний аналог лізин-вазопресину), показали, 
що у дозах 4, 10 та 50 мкг/кг пептид викликав до-
зозолежне підвищення фібринолітичної активності 
крові. При співставленні впливу реместину та лізин-
вазопресину на фібриноліз автори виявили більш 
виражену і тривалішу дію природного гормону.

Відсутність достовірних змін сумарної і фер-
ментативної фібринолітичної активності плазми 
крові в умовах збільшення об’єму циркулюючої 
крові може бути обумовлено зменшенням плазмо-
вих концентрацій як вазопресину, так і ангіотензи-
ну ІІ, які, як відомо, суттєво впливають на інтен-
сивність ензиматичного лізису фібрину [9, 13], що 
має певний біологічний сенс, оскільки в умовах 
об’ємного перевантаження судинного русла по-
тенціал гемокоагуляції повинен бути підвищеним 
для ефективного запобігання потенційній крово-
течі. Відтак потреба в активації ферментативного 
фібринолізу відсутня. 

Висновки.
1. Ізоосмолярна гіпергідратація зменшує кон-

центрацію в крові ангіотензину ІІ на 35,6%, знижує 
рівень антидіуретичного гормону в 2,7 разу та під-
вищує плазмову концентрацію α-передсердного на-
трійуретичного пептиду на 27,1%, що створює регу-
ляторний гормональний потенціал, спрямований на 
виведення з організму надлишку води та іонів натрію.

2. При ізоосмолярній гіпергідратації зміни фі-
бринолітичної системи крові характеризуються 
дворазовим збільшенням інтенсивності нефермен-
тативного фібринолізу на тлі пригнічення Хагеман-
залежного фібринолізу на 32,2%.

3. В умовах ізоосмолярної гіпергідратації зни-
кає характерний для контролю негативний кореля-
ційний зв’язок між вмістом у крові ангіотензину ІІ 
і активністю антиплазмінів та виявляється пози-
тивна кореляція між рівнем у крові антидіуретич-
ного гормону та інтенсивністю Хагеманзалежного 
фібринолізу, а також позитивна взаємозалежність 
високої сили між сумарною і ферментативною фі-
бринолітичною активністю плазми крові. 
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Таблиця
Зміни показників гормональної регуляції водно-сольового обміну і гемостазу 

у щурів зі збільшенням об’єму циркулюючої крові (x±Sx)

Показники, що вивчалися Контроль n=15 Збільшення ОЦК n=15

Концентрація в крові ангіотензину ІІ, пг/мл 17,51±1,91 11,28±0,86
P<0,01

Концентрація в крові вазопресину, пг/мл 3,43±0,38 1,26±0,10
P<0,001

Концентрація в крові ПНУП, пг/мл 111,80±6,39 142,10±9,69
P<0,02

Сумарна фібринолітична активність, 
мкг азофібрину/1 мл за 1 год. 2,35±0,16 2,77±0,17

P>0,08
Неферментативна фібринолітична активність, 
мкг азофібрину/1 мл за 1 год. 0,42±0,04 0,85±0,08

P<0,001
Ферментативна фібринолітична активність, 
мкг азофібрину/1 мл за 1 год. 1,93±0,16 1,92±0,16

P>0,9

Хагеманзалежний фібриноліз, хв. 17,40±0,70 11,80±0,8
P<0,001

Активність антиплазмінів,% 105,50±3,13 106,00±5,28
P>0,9

Концентрація в крові розчинних комплексів 
фібрин-мономеру, мкг/мл 0 0

Примітки: 
Р – ступінь достовірності різниць показників відносно контролю; 
n – число спостережень. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ГОРМОНАЛЬНИМИ МЕХАНІЗМАМИ РЕГУЛЯЦІЇ 
ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ І ПАРАМЕТРАМИ ПЛАЗМОВОГО ФІБРИНОЛІЗУ 

ПРИ ГОСТРОМУ ЗМЕНШЕННІ ОБ’ЄМУ ЦИРКУЛЮЮЧОЇ КРОВІ

Встановлено, що при зменшенні у щурів ОЦК плазмова концентрація ангіотензину ІІ зростає майже у 5 разів, 
рівень антидіуретичного гормону – більш ніж у 2 рази, що відбувається на тлі триразового зниження вмісту в кро-
ві α-передсердного натрійуретичного пептиду (ПНП). Зміни фібринолітичного потенціалу крові характеризуються 
більш ніж дворазовим підвищенням сумарної фібринолітичної активності, причому виключно за рахунок інтенсифі-
кації ферментативного фібринолізу, що супроводжується підвищенням активності антиплазмінів і появою в крові 
розчинних комплексів фібрин-мономеру. В умовах зниження ОЦК рівень ангіотензину ІІ негативно корелює зі вміс-
том у крові α-ПНП та інтенсивністю Хагеманзалежного фібринолізу, тоді як плазмова концентрація АДГ позитивно і 
жорстко взаємозв’язана з сумарною фібринолітичною активністю, ферментативним фібринолізом і активністю ан-
типлазмінів. Основним чинником, який в умовах зменшення ОЦК стимулює фібринолітичні процеси, слід вважати 
антидіуретичний гормон.

Ключові слова: об’єм циркулюючої крові, гормони, фібриноліз. 

Установлено, что при уменьшении у крыс ОЦК плазменная концентрация ангиотензина ІІ возрастает почти в 5 
раз, уровень антидиуретического гормона (АДГ) – более чем в 2 раза, что происходит на фоне трехкратного сни-
жения содержания в крови α-предсердного натрийуретического пептида (ПНП). Изменения фибринолитического 
потенциала крови характеризуются более чем двухкратным повышением суммарной фибринолитической актив-
ности, причем исключительно за счет интенсификации ферментативного фибринолиза, что сопровождается повы-
шением активности антиплазминов и появлением в крови растворимых комплексов фибрин-мономера. В условиях 
снижения ОЦК уровень ангиотензина ІІ негативно коррелирует с содержанием в крови α-ПНП и интенсивностью 
Хагеманзависимого фибринолиза, тогда как плазменная концентрация АДГ позитивно и жестко взаимосвязана с 
суммарной фибринолитической активностью, ферментативным фибринолизом и активностью антиплазминов. Ос-
новным фактором, который в условиях уменьшения ОЦК стимулирует фибринолитические процессы, следует счи-
тать антидиуретический гормон.

Ключевые слова: объем циркулирующей крови, гормоны, фибринолиз. 

It has been established, that in case of a decrease of the volume of blood circulation (VBC) in rats, the content of blood 
angiotensin II increases more than 5 times, the level of the antidiuretic hormone (ADH) – more than 2 times, proceecing 
against a background of a threefold decrease of the blood content of the atrial natrsuretic peptide (α ANP).Isoosmolar hy-
perhydration, on the contrary, diminishes the conctntration of blood angiotensin II by 35.6%, decreases the lever of ADH by 
2,7 times and elevates the plasma concentration of α ANP by 27,1%. Changes of the fibrinolitic blood potential in rats with 
a decrease of VBC are characterized by more than a twofold increase of the total fibrinolytic activity (TFA), exclusively at the 
expense of the intensification of enzymatic fibrinolysis and that is accompanied by an elevated activity of antiplasmins, and 
the appearance in the blood of soluble complexes of fibrin-momer.With isoosmolar hyperhydration there occurs an increase 
of the intensity of nonen zymatic fibrinolysis against a background of inhibited. Hagtman– dependent fibrinolysis (HDF) by 
32,2%. With isoosmolar hyperhydration a characteristic negative correlation between the content of blood angiotensin II and 
the activity of antiplasmins disapears and a positive correlation betveen the level of blood ADH and the intensity of HDF as 
well as a direct interdependence of high power betwen the total and enzymatic activity of blood plasma are revealed.

Key words: circulating blood,volume, hormones, fibrinolyses. 

Вступ. Взаємозв’язок між механізмами регуля-
ції агрегатного стану крові і водно-сольового об-
міну останніми роками знаходиться в центрі уваги 
багатьох дослідників [5]. Побудована математична 
модель активації згортання крові в судинах пере-
мінного січення, яка якісно характеризує процеси 
активації тромбоутворення, що розвиваються вна-
слідок порушень гемодинаміки. Встановлено, що 
гемодинамічні умови, поряд з відомими факторами 
згортання, впливають на величину порогової ак-
тивації внутрішньосудинного згортання крові [4]. 
Показано, що тривала дегідратація зменшує об’єм 
циркулюючої крові (ОЦК), підвищує гематокрит і 
в’язкість крові [7]. З іншого боку, при збільшенні 
гематокриту еластичність згортка крові знижу-
ється, а здібність до деформації підвищується [9]. 

Водночас встановлено, що синтетичний аналог лі-
зин-вазопресину реместин викликає дозозолежне 
підсилення як прокоагулянтної, так і фібринолітич-
ної активності крові, а також підвищує активність 
тканинного активатору плазміногену [3].

Проте механізми, за допомогою яких реалізу-
ється зв’язок між змінами об’єму циркулюючої 
крові та її фібринолітичним потенціалом, залиша-
ються не з’ясованими.

Мета дослідження. Встановити взаємозв’язки 
між гормональними механізмами регуляції водно-
сольового обміну і параметрами плазмового фібри-
нолізу при гострому зменшенні об’єму циркулюю-
чої крові.

Об’єкт і методи дослідження. Дослідження 
виконано на 30 самцях білих щурів. Зменшення 
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об’єму циркулюючої крові (ОЦК) у щурів дослід-
ної групи здійснювали під нембуталовим наркозом 
(40 мг/кг маси тіла) шляхом забору крові з ярем-
ної вени у кількості 2% від маси тіла [2]. Тваринам 
контрольної групи проводили ті самі етапи опе-
рації, але кров з яремної вени не забирали. Через 
30 хв. у всіх щурів кров збирали з черевної аорти 
силіконованим шприцом, під нембуталовим нарко-
зом (40 мг/кг маси тіла), стабілізували цитратом на-
трію, послідовно центрифугували при 1000 та 3000 
об/хв., відокремлюючи плазму від еритроцитів. 

Оцінку стану гормональних систем регуляції 
водно-сольового обміну проводили на підставі ра-
діоімунного визначення концентрацій в плазмі кро-
ві ангіотензину II (Buhlmann Lab. AG., Швейцарія), 
вазопресину (Buhlmann Lab. AG., Швейцарія) і 
α-передсердного натрійуретичного пептиду (Аlpha 
Rat Atrial Natriuretic Polipeptide, Peninsula Lab. Inc., 
США).

Визначення сумарного, ферментативного і 
неферментативного фібринолізу в плазмі крові 
проводили за лізисом азофібрину (“Simko Ltd”, 
Украина): при інкубації азофібрину в присутності 
активаторів та інгібіторів фібринолізу, які містяться 
в плазмі крові, утворюється плазмін. Інтенсивність 
фібринолізу оцінюється за ступенем забарвлення 
розчину в лужному середовищі (спектрофотометр 
«СФ-46») в присутності ε-амінокапронової кис-
лоти (неферментативний фібринолиз) або без неї 
(сумарна фібринолітична активність). Різниця між 
зазначеними показниками відповідає інтенсивності 
ферментативного фібринолізу [6]. Хагеманзалеж-
ний фібриноліз, активність антиплазмінів і концен-
трацію в крові розчинних комплексів фібрин-моно-
меру визначали за допомогою стандартних наборів 
реактивів фірми “Simko Ltd.” (Україна). 

Статистичну обробку отриманих результатів 
виконували за програмою “BioStat” з визначенням 
t-критерію Ст’юдента [1].

Результати дослідження та їх обговорення. 
Як свідчать дані, що наведені у таблиці, при змен-
шенні об’єму циркулюючої крові плазмова концен-
трація ангіотензину ІІ збільшувалась у 4,5 разу, рі-
вень антидіуретичного гормону зростав у 2,2 разу, 
тоді як вміст у крові α-передсердного натрійуре-
тичного пептиду (α-ПНП), навпаки, зменшувався в 
2,6 разу. Отже, перебудова гормональної регуляції 
водно-сольового обміну у відповідь на ізоосмоляр-
ну гіпогідратацію спрямована на затримку в орга-
нізмі води та іонів натрію на тлі збільшення інтен-
сивності вазоспастичного регуляторного сигналу.

Зміни фібринолітичного потенціалу крові ха-
рактеризувались більш ніж дворазовим підвищен-
ням сумарної фібринолітичної активності, причому 
виключно за рахунок інтенсифікації ферментатив-
ного фібринолізу, оскільки неферментативна фі-
бринолітична активність залишалась сталою. Ха-
геманзалежний фібриноліз достовірних змін також 
не зазнавав. Крім того, на 22,4% збільшувалась 
активність антиплазмінів, а в крові з’являлись роз-
чинні комплекси фібрин-мономеру.

Кореляційний аналіз у контрольній групі тва-
рин виявив лише один взаємозв’язок між показ-
никами гормональної регуляції водно-сольового 
обміну і параметрами плазмового фібринолізу – 

вміст у крові ангіотензину ІІ негативно корелював 
з активністю антиплазмінів (y= – 0,962+122,4x;  
r= – 0,586, p<0,05; n=15). 

Значно більша кількість достовірних регре-
сійних залежностей була виявлена в групі щурів 
зі зменшенням ОЦК. У тварин дослідної гру-
пи рівень ангіотензину ІІ негативно корелював 
зі вмістом у крові α-ПНП (y= – 0,4297+76,46x;  
r= – 0,779, p<0,001; n=15) та інтенсивністю Хаге-
манзалежного фібринолізу (y= – 0,05529+22,79x; 
r= – 0,545, p<0,05; n=15). Плазмова концентрація 
АДГ була позитивно і жорстко взаємозв’язана з 
трьома параметрами фібринолізу: сумарною фі-
бринолітичною активністю (y= 0,3047+2,807x; 
r= 0,972, p<0,001; n=15), ферментативним фі-
бринолізом (y= 0,3155+2,177x; r= 0,986, p<0,001; 
n=15) і активністю антиплазмінів (y= 5,59+86,34x; 
r= 0,926, p<0,001; n=15). Вміст у плазмі крові 
α-ПНП виявляв негативну взаємозалежність з не-
ферментативною фібринолітичною активністю 
(y= – 0,009828+0,9716х; r= – 0,736, p<0,01; n=15).  
У межах фібринолітичної системи визначались 
позитивні кореляції сумарної фібринолітич-
ної активності і ферментативного фібринолізу  
(y= 0,9998–0,05632x; r= 0,980, p<0,001; n=15), 
сумарної фібринолітичної активності і актив-
ності антиплазмінів (y= 17,22+40,54x; r= 0,895, 
p<0,001; n=15), а також інтенсивності ензиматич-
ного лізису фібрину і активності антиплазмінів  
(y= 17,31+49,60x; r= 0,918, p<0,001; n=15).

Таким чином, порівнюючи силу кореляційних 
зв’язків, слід вважати, що основним чинником, 
який в умовах зменшення ОЦК стимулює фібри-
нолітичні процеси, є антидіуретичний гормон. Це 
припущення узгоджується з даними літератури. 
Зокрема, Голубєва М.Г. і Григорьєва М.Є. [3], ви-
вчаючи на щурах вплив на систему регуляції агре-
гатного стану крові реместину (синтетичний ана-
лог лізин-вазопресину), показали, що у дозах 4, 10 
та 50 мкг/кг пептид викликав дозозолежне підви-
щення фібринолітичної активності крові. При спів-
ставленні впливу реместину та лізин-вазопресину 
на фібриноліз автори виявили більш виражену і 
тривалішу дію природного гормону.

Стосовно негативного зв’язку плазмової кон-
центрації ангіотензину ІІ з інтенсивністю Хаге-
манзалежного фібринолізу слід зазначити, що 
внутрішньовенна інфузія ангіотензину ІІ щурам 
Спрег-Доулі підвищує експресію мРНК інгібіто-
ра-1 активатора плазміногена в аорті та серці від-
повідно в 17 і 9 разів, що блокується антагоністом 
АТ1–рецепторів кандесартаном [8]. Крім того, по-
казано, що валсартан, антагоніст ангіотензину ІІ, 
ефективно пригнічував біосинтез і секрецію інгі-
бітора-1 активатора плазміногену, які були інду-
ковані ангіотензином ІІ у гладком’язевих клітинах 
артерій щурів і людини [10]. 

Висновки. 1. При зменшенні у щурів об’єму 
циркулюючої крові плазмова концентрація ангіо-
тензину ІІ зростає майже у 5 разів, рівень антидіу-
ретичного гормону – більш ніж у 2 рази, що відбу-
вається на тлі триразового зниження вмісту в крові 
α-передсердного натрійуретичного пептиду.

2. Зміни фібринолітичного потенціалу крові у щу-
рів зі зменшеним ОЦК характеризуються більш ніж 
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дворазовим підвищенням сумарної фібринолітичної 
активності, причому виключно за рахунок інтенсифі-
кації ферментативного фібринолізу, що супроводжу-
ється підвищенням активності антиплазмінів і поя-
вою в крові розчинних комплексів фібрин-мономеру.

3. В умовах зниження ОЦК рівень ангіотензи-
ну ІІ негативно корелює зі вмістом у крові α-ПНП 
та інтенсивністю Хагеманзалежного фібринолізу, 
тоді як плазмова концентрація АДГ позитивно і 
жорстко взаємозв’язана з сумарною фібринолі-

тичною активністю, ферментативним фібринолі-
зом і активністю антиплазмінів. Основним чин-
ником, який в умовах зменшення ОЦК стимулює 
фібринолітичні процеси, слід вважати антидіуре-
тичний гормон.

Перспективи подальших досліджень. Перспек-
тива подальших досліджень у цьому напрямку 
полягає в поглибленому вивченні механізмів вза-
ємодії систем регуляції агрегатного стану крові та 
водно-сольового обміну.

Таблиця
Зміни показників гормональної регуляції водно-сольового обміну і гемостазу 

у щурів зі зменшенням об’єму циркулюючої крові (x±Sx)

Показники, що вивчалися Контроль
n=15

Зменшення ОЦК
n=15

Концентрація в крові ангіотензину ІІ, пг/мл 17,51±1,91 78,10±7,13
P<0,001

Концентрація в крові вазопресину, пг/мл 3,43±0,38 7,44±0,82
P<0,001

Концентрація в крові передсердного 
натрійуретичного пептиду, пг/мл 111,80±6,39 42,90±3,93

P<0,001
Сумарна фібринолітична активність, 
мкг азофібрину/1 мл за 1 год. 2,35±0,16 5,08±0,26

P<0,001
Неферментативна фібринолітична активність,
мкг азофібрину/1 мл за 1 год. 0,42±0,04 0,55±0,05

P>0,05
Ферментативна фібринолітична активність, 
мкг азофібрину/1 мл за 1 год. 1,93±0,16 4,53±0,26

P<0,001

Хагеманзалежний фібриноліз, хв. 17,40±0,70 18,47±0,72
P>0,2

Активність антиплазмінів,% 105,50±3,13 127,90±4,97
P<0,001

Концентрація в крові розчинних комплексів 
фібрин-мономеру, мкг/мл 0 0,29±0,03

Примітки:
Р – ступінь достовірності різниць показників відносно контролю; 
n – число спостережень. 
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INDIVIDUAL SPATIAL TOPOGRAPHY OF THE HUMAN DIAPHRAGM 
ACCORDING DATA OF SPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY

Для проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій має велике значення знання індивідуальної просторової 
топографії діафрагми пацієнта. Проведене дослідження з метою встановити індивідуальні особливості просторо-
вої топографії діафрагми людини в двох вертикальних площинах – сагітальній та фронтальній на основі даних СКТ-
дослідження з урахуванням статі, віку та соматотипу. Матеріалом були дані 75 пацієнтів обстежених з приводу за-
хворювань різних органів черевної та грудної порожнин. Вимірювання висоти розташування правого і лівого куполів 
діафрагми і кутів її приєднання у вироблялося у фронтальній площині по задньо-задньо пахвовій, середньо-серед-
ньо пахвовій і передньо-передньо пахвовій лініях. Статистична обробка отриманих вимірювань виявила маленьку 
кореляційний залежність між віком і висотою розташування куполів у чоловіків. Інші показники не мали кореляції з 
досліджуваними значеннями (стать і тип будови тіла).

Ключові слова: індивідуальна просторова топографія, висота розташування діафрагми, кут приєднання діафрагми.

Для проведения диагностических и лечебных манипуляций имеет большое значение знание индивидуальной 
пространственной топографии диафрагмы пациента. Проведено исследование с целью установить индивидуаль-
ные особенности пространственной топографии диафрагмы человека в двух вертикальных плоскостях – сагит-
тальной и фронтальной на основе данных СКТ -исследования с учетом пола, возраста и соматотипа. Материалом 
послужили данные 75 пациентов обследованных по поводу заболеваний различных органов брюшной и грудной 
полостей. Измерение высоты расположения правого и левого куполов диафрагмы и углов её присоединения во 
производилось во фронтальной плоскости по задне-задне подмышечной, средне-средне подмышечной и передне-
передне подмышечной линиям. Статистическая обработка полученных измерений выявила маленькую корреляци-
онную зависимость между возрастом и высотой расположения куполов у мужчин. Остальные показатели не имели 
корреляции с изучаемыми значениями (пол и тип строения тела).

Ключевые слова: индивидуальная пространственная топография, высота расположения диафрагмы, угол 
присоединения диафрагмы.

For diagnostic and therapeutic manipulation is important to know individual spatial topography of the patient diaphragm. 
A study to determine the individual characteristics of the spatial topography of the human diaphragm in two vertical planes –  
sagittal and frontal based on SKT-data by sex, age and somatotype. Material the data of 75 patients examinated with differ-
ent diseases of the abdominal and thoracic cavities. Measuring of the height of the right and left part of diaphragm and its 
attachment angles in the frontal plane was made on the posterior-posterior axillary, middle-middle axillary and anterior-an-
terior axillary lines. Statistical analysis of the measurements revealed little correlation between the age and height of the 
cupola in male. Other parameters were not correlated with the studied values (sex and type of body structure).

Key words: іndividual spatial topography, height of diaphragm, attachment angle of diaphragm.

Introduction. Individual spatial topography 
of the diaphragm is of great importance for under-
standing the organization of the body in a particu-
lar clinical case [1]. For diagnostic and particularly 
therapeutic manipulation knowledge of the individ-
ual characteristics of each patient is required. This 
knowledge allows you to avoid damage to the in-
ternal organs of the abdominal and thoracic cavities 
when they puncture (catheterization) and more accu-
rately determine the localization of the pathological 
process, choose the method further surgical or con-
servative treatment [2, 3].

Objectives. The purpose of our research was deter-
mination of the individual characteristics of the spatial 
topography of the human diaphragm in two vertical 
planes – sagittal and frontal based on SCT-research de-
pending on gender, age and somatotype [4, 5].

According to the results of the measurements re-
veal the presence (or absence) of the relationship be-
tween individual characteristics and spatial topogra-
phy of gender, age and the type of body structure. The 
resulting data were also used to make individual 3D 
modeling programs for human diaphragm [6, 7].

Material and methods. Material were data of 
75 patients surveyed in the last 2 years about various 
diseases of the abdominal and thoracic cavities. Dia-
phragms with pathology were excluded. Analysis and 
image processing were performed on a workstation 
"HP-Z820" with special software "Vitrea 2".

Gender-based cases were: male – 61 and female – 
14 cases. Age interval from 26 to 82 years old, accord-
ing to the type of the structure revealed the following 
relationships – male hypersthenics – 35%, normos-
thenics – 60%, asthenics – 15%; for female following 



95

Медичний форум
♦

ratio was 30%, 50% and 20% resp. Type of body struc-
ture was determined by the index of Pinue. Due to the 
limited amount of messages we do not give all the find-
ings are limited to the minimum and maximum values.

The height of the cupola of a diaphragm and angles 
of its attachment in the frontal plane were calculated.

Measurement of the height of the right and left 
hemidiaphragm produced in the frontal plane in three 
axillary lines: posterior-posterior, middle-middle and 
anterior-anterior.

Presented data show in the next way depending to 
male and female gender: the height of the right and 
left cupola, angles of attachment of the right and left 
cupola on the middle-middle axillary line.

Figure 1 shows the image being described mea-
surements middle-middle axillary line in the frontal 
plane.

Figure 1. The height of the cupola and angles of 
attachment of the diaphragm in the frontal plane 

on the middle-middle axillary line

Results and discussion. Extreme values of the 
height of the right cupola of the diaphragm in male 
were 16.9 mm (45 years old, hypersthenic) and 90.4 
mm (38 years old, asthenic). A few cases are marked 
the same value – 36.6 mm (26 years old, asthenic and 
76 years old, normosthenic), 38.8 mm (58 years old 
and 68 years old, both normosthenics), 46.9 mm (79 
years old and 63 years old, both hypersthenics), 49.5 
mm (46 years old, asthenic; 44 years old and 66 years 
old, both hypersthenics), 50.8 mm (62 years old, hy-
persthenic and 66 years old, normosthenic), 50.9 mm 
(49 years old and 72 years old, both hypersthenics), 
52.6 mm (74 years old, hypersthenic and 66 years old, 
asthenic), 60.0 mm (37 years old, normosthenic and 80 
years old, hypersthenic).

The largest number of values in 18 cases (30%) – 
was presented in the interval from 50.8 mm to 59.9 
mm. In intervals from 30.7 mm to 39.4 mm and from 
41.4 mm to 49.5 mm were presented 13 cases (21.6%) 
in each one. Thus, 73.2% cases were presented in inter-
val from 30 mm to 60 mm.

Extremal values of right diaphragmal cupola of fe-
male was 16.8 mm (55 years old, asthenic) and 64.5 
mm (53 years old, asthenic). Similar values were not 
found.

 The largest number of values in 4 cases (36.36%) – 
was presented in the interval from 32.1 mm to 39.4 mm.

Extremal values of the height of the left cu-
pola of the diaphragm in male were 15.4 mm (59 

years old, hypersthenic) and 68.1 mm (38 years old,  
asthenic).

Similar values were found. A few cases had the 
same value – 27.5 mm (75 years old, normosthenic and 
28 years old, asthenic), 30.0 mm (79 years old, hypers-
thenic and 63 years old, asthenics), 33.2 mm (44 years 
old and 37 years old, both normosthenics), 38.0 mm (49 
years old, hypersthenic and 80 years old, hypersthenic), 
38.8 mm (75 years old, normosthenic and 66 years old, 
asthenic), 50.9 mm (49 years old and 72 years old, both 
hypersthenics), 52.6 mm (74 years old, hypersthenic 
and 66 years old, asthenic), 60.0 mm (37 years old, nor-
mosthenic and 80 years old, hypersthenic).

The largest number of values in 28 cases (46.6%) –  
was presented in the interval from 30.0 mm to 39.5 
mm. In interval from 40.4 mm to 49.4 mm was pre-
sented 17 cases (28.3%). Thus, 74.9% cases were pre-
sented in interval from 30 mm to 50 mm.

Extreme values of the height of the left cupola of 
the female were 16.8 (55 years old, asthenic) and 45.4 
mm (45 years old, normosthenic). Similar values were 
not found.

The largest number of values in 7 cases  
(63.63%) – was presented in the interval from 30.3 mm 
to 38.9 mm. 

Extreme values of the angle of attachment right 
cupola of the diaphragm in male were 13.8 degrees  
(37 years old, normosthenic) and 59.6 degrees (76 
years old, normosthenic).

Similar values were found. A few cases had the 
same value – 20.2 degrees – two cases (44 years old and 
72 years old, both hypersthenics), 21.4 degrees – two 
cases (62 years old, hypersthenic and 71 years old, nor-
mosthenic), 25.5 degrees – two cases (79 years old and 
73 years old, both hypersthenics), 25.7 degrees – two 
cases (33 years old and 58 years old, both normosthen-
ics), 28.4 degrees – two cases (64 years old, normos-
thenic and 50 years old, asthenic), 30.1 degrees –  
two cases (74 years old and 69 years old, both hyper-
sthenics), 31.6 degrees – two cases (64 years old, nor-
mosthenic and 50 years old, asthenic), 33.2 degrees –  
two cases (60 years old and 38 years old, both asthen-
ics), 35.2 degrees – two cases (66 years old, hyperst-
henic and 68 years old, asthenic), 48.9 degrees – two 
cases (82 years old, normosthenic and 26 years old, 
asthenic).

Most of the values in 30 cases (50%) – were pre-
sented in the interval from 20.2 degrees to 29.9 degrees. 
In the interval from 30.1 degrees to 39.1 degrees was 
presented in 21cases (35%). Thus, 85% of all values 
observed in the interval from 20 degrees to 40 degrees.

Extreme values of the angle of the right attachment 
of the cupola in female were 22.1 degrees (53 years 
old, asthenic) and 52.3 degrees (33 years old, normos-
thenic). Similar values have not been identified.

The largest number of values in 6 cases (54.54%) –  
was presented in the interval from 30.2 degrees to 38.4 
degrees.

Extreme values of the attachment angle of left dia-
phragmal cupola for male were 19.7 degrees (36 years 
old, normosthenic) and 82.1 degrees (68 years old, as-
thenic).

In several cases were the same values of angle: 
31.8 degrees – two cases (26 years old and 43 years 
old, both normosthenics), 33.2 degrees – three cases, 
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(50 years old, asthenic, 71 years old, normosthenic and 
63 years old, asthenic), 33.4 degrees – two cases (62 
years old, hypersthenic and 75 years old, normosthen-
ic), 35.1 degrees – two cases (59 years old and 45 years 
old, both hypersthenics), 36.3 degrees – two cases (64 
years old and 66 years old, both asthenics), 40.8 de-
grees – two cases (46 years old, asthenic and 67 years 
old, hypersthenic).

The largest number of values in 36 cases (60%) – 
was present in the interval from 30.5 degrees to 39.7 
degrees. In interval from 26.3 degrees to 29.2 degrees 
was present in 11 (18.3%) cases. Thus, 78.3% of all 
values observed in the interval from 26.3 to 39.7 de-
grees.

Extreme values of the attachment angle of left di-
aphragmal cupola for female were 25.7 degrees (53 
years old, asthenic) and 66.6 degrees (55 years old, as-
thenic). Similar values have not been identified.

The largest number of values in 7 cases (63.63%) – 
was in the interval from 30.4 degrees to 39.9 degrees.

Statistical analysis of the measurements revealed 
little correlation between the age and height of dia-
phragmatic cupolas in male. Other parameters were 
not correlated with the studied values (sex and type of 
body structure).

Conclusion.
1. Individual spatial topography of the diaphragm 

is highly variable and is practically independent of sex, 
age and type of body structure.

2. In some cases (10%) in both sexes the height of 
the cupola of the diaphragm more on the left side than 
the right.

3. Obtained data should be taken into account in 
the interpretation of X-ray research data and perform-
ing thoracentesis left.

Prospects for further research.
For increase knowledge about the spatial topogra-

phy of the human diaphragm further studies in other 
planes and projections relatively with sex, age and type 
of body structure are needed.
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ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ 
ЗА НАЯВНОСТІ МІКОПЛАЗМОЗУ ТА УРЕАПЛАЗМОЗУ

Проведено клініко-лабораторне обстеження 70 жінок, із яких 50 з мікоплазмозом та уреаплазмозом та 20 гі-
некологічно здорових жінок, що становили контрольну групу. Характерними особливостями мікоплазмозу та уреа-
плазмозу була наявність полімікробних асоціацій з умовно-патогенними мікроорганізмами та патогенними внутріш-
ньоклітинними паразитами (хламідіями), наявність незначно вираженої лейкоцитарної реакції зі сторони слизової 
оболонки жіночих статевих органів. Встановлено наявність вторинного імунодефіцитного стану на фоні хронічної 
персистенції умовно– патогенних та патогенних мікроорганізмів, серед яких виявлялися уреаплазми та мікоплазми, 
слабкий взаємозв’язок між уреаплазмами та IgA, між уреаплазмами, мікоплазмами та титром нормальних антитіл, 
що може бути свідченням відсутності адекватної реакції імунної системи на хронічну персистенцію внутрішньоклі-
тинних мікроорганізмів.

Ключові слова: мікоплазмоз, уреаплазмоз, імунодефіцитний стан.

Проведено клинико-лабораторное обследование 70 женщин, из которых 50 с микоплазмозом и уреаплазмозом 
и 20 гинекологически здоровых женщин, которые составляли контрольную группу. Характерной особенностью ми-
коплазмоза и уреаплазмоза было наличие полимикробных ассоциаций с условно-патогенными микроорганизмами 
и патогенными внутриклеточными паразитами (хламидиями), наличие незначительной лейкоцитарной реакции со 
стороны слизистой оболочки женских половых органов. Установлено наличие вторичного иммунодефицита на фоне 
хронической персистенции условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, слабую достоверную взаимосвязь 
между уреаплазмами и IgA, между уреаплазмами, микоплазмами и титром нормальных антител, что может быть 
свидетельством отсутствия адекватной реакции иммунной системы на хроническую персистенцию внутриклеточ-
ных микроорганизмов.

Ключевые слова: микоплазмоз и уреаплазмоз, иммуннодефицитное состояние.

A clinical and laboratory examination of 70 women, of whom 50 with mycoplasmosis and ureaplasmosis and 20 healthy 
women, who made up the control group. A characteristic feature of mycoplasmosis and ureaplasmosis was the presence of 
polymicrobial association with one or two opportunistic pathogenic microorganisms and intracellular parasites (Chlamydia), 
the presence of minor leukocyte reaction on the part of the mucous membrane of the female genital organs. The presence 
of secondary immunodeficiency state against a background of chronic persistence of opportunistic and pathogenic mi-
croorganisms weak relationship between Ureaplasma and IgA, between Ureaplasma and Mycoplasma and titer of normal 
antibodies, which may be indicative of the absence of an adequate immune response to chronic persistence of intracellular 
microorganisms.

Key words: mycoplasmosis and ureaplasmosis, immunodeficiency states.

Актуальність. Проблема урогенітальних ін-
фекцій залишається актуальною, що пов¢язано 
з широким поширенням цих захворювань серед 
населення та відсутністю тенденції до зниження, 
поліетіологічністю, нетиповою клінічною симпто-
матикою, формуванням хронічних форм захворю-
вання. 

Порушення мікробної екології статевих шляхів 
призводять до розладів функції репродуктивної 
системи: самовільних викиднів, завмерлої вагіт-
ності, виникнення вад розвитку плоду, внутрішньо-
утробного інфікування, синдрому затримки роз-
витку плоду, гіпоксії плоду, передчасних пологів, 
передчасного відходження навколоплідних вод, 
хоріоамніту, гнійно-септичних захворювань. Крім 
того, підвищується ризик перинатальної захворю-
ваності та смертності [1, с. 2]. 

Важливим моментом є відсутність паралелізму 
між важкістю інфекційного процесу та враженням 
плоду. Легка і, навіть, безсимптомна інфекція у ва-
гітної може призвести до важких вражень ембріону 
або плоду та до його загибелі, що обумовлено тро-
пізмом збудників, особливо внутрішньоклітинних, 

до відповідних ембріональних тканин, а також ви-
соким рівнем метаболізму і енергетики в клітинах 
ембріону і плоду, що є чудовим середовищем для 
розмноження мікроорганізмів [1, с. 12; 3, с. 34].

Мікоплазми і уреаплазми є внутрішньоклітин-
ними паразитами, біологічні особливості яких (ви-
сока мінливість антигенних структур) дозволяють 
їм успішно протистояти дії імунної системи орга-
нізму. Ці мікроорганізми живуть і розмножуються 
на мембранах і всередині клітин, що перешкоджає 
їх фагоцитозу. Вони мають цитотоксичну дію, яка 
пригнічує проліферацію лімфоцитів і активацію 
Т-кіллерів. Являючись „ідеальними” паразитами, 
вони сприяють тривало персистуючій інфекції та 
викликають порушення піхвового мікробіоценозу. 
Мікоплазмам і уреаплазмам не характерна висока 
інвазивність, тому їхня життєдіяльність проявля-
ється переважно в поверхнево розміщених епі-
теліальних тканинах. При цьому вони руйнують 
клітинні мембрани та викликають запальну реак-
цію, результатом якої є деструкція вражених клі-
тин і розвиток судинних проявів гострої судинної 
реакції. В хронічній стадії судинні реакції менше 
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виражені, але персистує порушення бар’єрних і 
регуляторних функцій вражених тканин. Патоген-
на уреаплазменна інфекція може впливати на хро-
мосомний апарат клітини та викликати в ній різ-
номанітні патологічні процеси. Наслідками вище 
вказаних вражень є порушення менструальної та 
репродуктивної функції, які проявляються безплід-
ністю, особливо трубною, абортами, мертвонаро-
дженнями, інфікуванням плоду [3, с. 13; 4, с. 23]. 

При наявності хронічних запальних захворю-
вань репродуктивних органів значну роль у пригні-
ченні та знищенні інфекційних агентів відіграють 
імунні реакції системного і місцевого характеру. 
Їх порушення обумовлені розладами ендокринно-
імунних механізмів, що в результаті призводить до 
розвитку вторинного імунодефіцитного стану, що 
ще більше сприяє розвитку та прогресування за-
хворювання [4, с. 24]. 

Мета роботи. Дослідити мікробіоциноз піх-
ви та стан імунної системи у жінок із наявніс-
тю уреаплазм і мікоплазм, встановити можливі 
взаємозв’язки між мікрофлорою піхви та основни-
ми показниками імунограми. 

Матеріал та методи. Нами проведено клініко-
лабораторне обстеження 70 жінок, які були розділе-
ні на 2 групи: І група (основна) – 50 жінок, ІІ група 
(контрольна) – 20 жінок. Основну групу складали 
соматично здорові жінки з наявністю хронічних 
запальних захворювань жіночих статевих органів, 
мікоплазм та уреаплазм у виділеннях із піхви, цер-
вікального каналу, зішкрібу циліндричного епіте-
лію. До контрольної гупи входили соматично здо-
рові жінки, які не скаржилися на захворювання з 
боку статевих органів. Вік жінок коливався від 22 
до 40 років, як в одній, так і в другій групі (в серед-
ньому 31,5±0,45 року).

Матеріалом для дослідження були виділення із 
піхви та цервікального каналу, зішкріб циліндрич-
ного епітелію з цервікального каналу, а також сиро-
ватка крові. Методи дослідження, які використову-
валися, – це бактеріоскопічний, бактеріологічний, 
імунологічний, статистичний.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Характерною особливістю мікоплазмозу та уреа-
плазмозу була наявність полімікробних асоціацій 
з одним чи двома умовно-патогенними мікроорга-
нізмами у 35 випадках (70%) та патогенними вну-
трішньоклітинними паразитами (хламідіями) у 15 
випадках (30%). Мікоплазми та уреаплазми ство-
рювали асоціації із такими умовно – патогенними 
мікроорганізмами: Candida аlbicans – 10 випадків –  
20% (р < 0,05), S.epidermidis – 25 випадків – 50% 
(р < 0,05), E. coli – 10 випадків – 20% (р < 0,05),  
E. coli і Corynebacterium – 8 випадків – 16%  
(р < 0,05), S.epidermidis і Corynebacterium – 12 ви-
падків – 24% (р < 0,05).

Мікоплазми діагностували в 26 випадках.  
Мікоплазмоз у жінок поєднувався з хламідіозом у 
8 випадках та з патогенною і умовно патогенною 
мікрофлорою, яка контамінує слизову оболон-
ку піхви та цервікального каналу, у 18 випадках.  
E. coli виявлялася в 14 випадках, S. epidermidis – у 
12 випадках, S. aureus – у 8 випадки, дріжджопо-
дібні гриби роду Candida – в 4 випадках, бактерії 
роду Corynebacterium – у 7 випадках. Найчастіше 

спостерігалися асоціації мікоплазм із умовно пато-
генними мікроорганізмами – ешерихіями та стафі-
лококами, а також із іншими внутрішньоклітинни-
ми паразитами.

Уреаплазми виявлялися в 24 жінок основної 
групи. Для уреаплазм, як і для мікоплазм, харак-
терним було поєднання кількох внутрішньоклітин-
них паразитів, що спостерігалося в 19 випадках. 
Із них у 7 випадках були асоціації з хламідіями і 
в 6 випадках – з мікоплазмами та стафілококами. 
У всіх випадках інфікування уреаплазмами спосте-
рігалися асоціації з іншою мікрофлорою слизової 
оболонки піхви та цервікального каналу. З умовно 
патогенних мікроорганізмів найчастіше діагнос-
тували S. epidermidis у 15 випадках, бактерії роду 
Corynebacterium – у 12 випадках та дріжджоподібні 
гриби роду Candida у 9 випадках.

Характерною особливістю існування мікоплазм 
та уреаплазм була наявність незначної лейкоцитар-
ної реакції зі сторони слизової оболонки жіночих 
статевих органів. При мікоплазмозі підвищена 
кількість лейкоцитів спостерігалася в трьох випад-
ках і становила, відповідно, 11,5%. При уреаплаз-
мозі виражена лейкоцитарна реакція була в чоти-
рьох випадках (16,7%). 

У 20 жінок контрольної групи виявлено Candida 
аlbicans – 2 випадки – 10%, лактобактерії – 18 ви-
падків – 90%.

При імунологічному обстеженні у жінок осно-
вної групи при порівнянні з контрольною групою 
встановлено вірогідне зниження Т – лімфоци-
тів (р < 0,05) на 65,4%, Т – активних лімфоцитів  
(р < 0,01) на 81,5%, Т – лімфоцитів хелперів/індук-
торів (р < 0,01) на 69.9%, що призводить до пору-
шення процесів розпізнання збудників запального 
процесу, Т – лімфоцитів супресорів/індукторів  
(р < 0,05) на 57,6%, що свідчить про зниження су-
пресивної функції системи імунітету.

Враховуючи наявність змін в імунній системі, 
які свідчать про розвиток вторинного імуноде-
фіцитного стану на фоні хронічної персистенції 
умовно– патогенних та патогенних мікроорганіз-
мів, нами проведено кореляційний аналіз між да-
ними імунограми та виявленими мікроорганізмами 
з піхви та цервікального каналу.

При наявності в анамнезі мікрофлори, яка має 
переважно внутрішньоклітинний механізм персис-
тенції, встановлено тільки слабкий взаємозв’язок 
між уреаплазмами та IgA (R=0,36 i R=0,32), між 
уреаплазмами і мікоплазмами та титром нормаль-
них антитіл (R=0,39 i R=0,36), що може бути свід-
ченням відсутності адекватної реакції імунної 
системи на хронічну персистенцію внутрішньоклі-
тинних мікроорганізмів. Підтвердженням цього та-
кож є відсутність запальної лейкоцитарної реакції 
зі сторони слизової оболонки піхви на наявність 
даних мікроорганізмів. 

Встановлено, що епідермальний стафіло-
кок сприяє вірогідному зниженні Т – лімфоцитів  
(R = -0,53), Т – активних лімфоцитів (R = -0,44),  
Т – лімфоцитів хелперів/індукторів (R = -0,47), наяв-
ність ешерихій призводить до вірогідного зниження 
Т – лімфоцитів (R = -0,51), Т – лімфоцитів хелперів/
індукторів (R = -0,50), дріжджоподібні гриби роду 
Candida сприяють підвищенню ig G (R = 0,42).
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Висновки.
1. Мікоплазмами та уреаплазми, асоціюючи з 

іншими умовно патогенними мікроорганізмами, 
викликають зміни з боку імунної системи, а саме, 
підвищення ig А та титру нормальних антитіл.

2. Наявність умовно-патогенної та патогенної 
флори погіршує перебіг захворювання, оскіль-

ки викликає вірогідне зниження Т – лімфоцитів,  
Т – активних лімфоцитів, Т – лімфоцитів хелперів/
індукторів, фагоциторної активності, фагоциторно-
го числа, що є свідченням вторинного імунодефі-
цитного стану, та при одночасному співіснуванні з 
внутрішньоклітинними паразитами ще в більшій 
мірі ускладнює перебіг патологічного процесу.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ 
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КАРПУЛЬНИХ ШПРИЦІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ

У роботі представлено результаті анонімного анкетування лікарів – стоматологів щодо використання ними кар-
пульних шприців при проведенні місцевої анестезії в клініці терапевтичної стоматології. Виявлено, що карпульний 
шприц стерилізувався автоклавуванням у 27,5% опитаних лікарів, у сухожаровій шафі – у 25% випадків, а 47,5% 
лікарів обмежувались лише протиранням його спиртом, що є неприпустимим з точки зору небезпеки поширення 
перехресних інфекцій. 

Ключові слова: карпульний шприц, стерилізація,місцева анестезія, перехресні інфекції.

В работе представлены результаты анонимного анкетирования врачей – стоматологов относительно исполь-
зования ими карпульных шприцев при проведении местной анестезии в клинике терапевтической стоматологии. 
Выявлено, что карпульный шприц стерилизовался автоклавированием у 27,5% опрошенных врачей, в сухожаровом 
шкафу – в 25% случаев, а 47,5% врачей ограничивались протиранием его спиртом, что недопустимо с точки зрения 
опасности распространения перекрестных инфекций.

Ключевые слова: карпульный шприц, стерилизация, местная анестезия, перекрестные инфекции.

The work presents the anonymous survey results on usage of cartrige syringes on local anesthesia in clinical therapeutic 
dentistry. It was revealed that cartrige syringes were autoclave sterylized by 27,5% of respondents, dry heated in 25% of cases, 
while 47,5% of doctors only wiped them with alcohol, which is unacceptable by reason of danger of cross infection spreading.

Key words: cartrige syringe, sterilization, local anesthesia, cross infection.

Значною мірою якість стоматологічного ліку-
вання залежить від безболісності маніпуляцій, що 
проводяться в стоматологічному кабінеті. Потре-
ба у надійному знеболенні обумовлена анатомо-
фізіологічними особливостями щелепно-лицевої 
ділянки, значною кількістю больових рецепторів 
у ротовій порожнині [2, с. 16]. Вимоги пацієнтів 
щодо безболісності лікування у стоматолога по-
стійно зростають [7, с. 395]. Тому вміння лікаря –  
стоматолога провести бездоганне знеболення є 

необхідною умовою якісного стоматологічного лі-
кування. Але в процесі проведення місцевої анес-
тезії необхідним є дотримання правил асептики, 
щоб виключити перехресне інфікування пацієнтів  
[3, с. 22]. За даними ВООЗ, близько 350 млн. лю-
дей у світі інфіковано вірусом гепатиту B, вірусом 
гепатиту С – більш як 170 млн. чоловік. Інфек-
ційна безпека пацієнта та медичного персоналу є 
важливою медичною та соціальною проблемою  
[4, с. 23]. Це обумовлено величезною кількістю 
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ін’єкцій, що проводяться на амбулаторному стома-
тологічному прийомі [6, с. 29]. Для проведення міс-
цевої анестезії в стоматології все ширше викорис-
товуються карпульні шприци, хоча нерідко також 
і одноразові пластикові шприци [5, с. 402]. Одно-
разові шприци стерилізуються в процесі вироб-
ництва, і за умови використання лише для одного 
пацієнта не існує ризику перехресного інфікування 
хворих. Металевий карпульний шприц повинен ви-
користовуватися лише для одного пацієнта і після 
цього проходити передстерилізаційну обробку та 
стерилізацію [1, с. 68]. За нашими спостереження-
ми та після спілкування з колегами, було помічено, 
що не завжди лікарі дотримуються цього правила. 
Нерідко можна побачити, як місцеву анестезію 
проводять за допомогою карпульного шприца, а 
потім, замінивши голку та карпулу, проводиться 
анестезія наступному пацієнту. При цьому лікар 
вважає, що замінивши карпулу та голку, добився 
повної стерильності та не ризикує допустити пе-
рехресне інфікування пацієнта. Насправді будова 
карпульного шприца така, що в процесі заміни 
використаної голки, її внутрішній кінець(той, що 
знаходився в карпулі і є теоретично інфікованим) 
виймається через адаптер(головку) шприца (рис.1). 
При цьому голка неминуче інфікує адаптер – варто 
ввести нову стерильну голку через нього, як вона 
теж неминуче буде інфікованою( рис. 2).

ковий шприц (рис 4). На третє запитання анкети 
відповідь була вражаючою: карпульний шприц 
стерилізувався автоклавуванням у 27,5% лікарів, у 
сухожаровій шафі – у 25% лікарів, а 47,5% лікарів 
обмежувались лише протиранням його спиртом 
(рис. 5).

Рис. 3. Результати інтернет-опитування лікарів 
щодо використання ними карпульних шприців 

при проведенні інфільтраційної анестезії.

Рис. 4. Результати інтернет-опитування лікарів 
щодо використання ними карпульних шприців 

при проведенні провідникової анестезії.

За результатами письмового опитування 100 лі-
карів – стоматологів, що навчаються на курсах те-
матичного удосконалення лікарів на кафедрі тера-
певтичної стоматології БДМУ та лікарів – інтернів 
другого року навчання було встановлено таке. Для 
проведення інфільтраційної анестезії 79% лікарів 
використовують карпульний шприц, а 21% – одно-
разовий пластиковий шприц (рис 6). Для проведен-
ня провідникової анестезії 87% лікарів викорис-
товують карпульний шприц, а 13% – одноразовий 
пластиковий шприц (рис 7) .

Рис. 5. Результати інтернет-опитування лікарів 
щодо методу стерилізації карпульних шприців

Рис. 1. Голки 
карпульного шприца

Рис. 2. Будова 
адаптера 

карпульного шприца

Саме тому вимагається обов’язково використо-
вувати тільки стерильний карпульний шприц. 

Мета дослідження. Провести анонімне анке-
тування лікарів – стоматологів щодо дотримання 
ними правил асептики при використанні карпуль-
них шприців при проведенні місцевої анестезії та 
оцінити його результати.

Матеріали та методи. Було проведено анонім-
не інтернет – анкетування 43 лікарів – стоматологів 
за допомогою розробленого листа опитування. Та-
кож нами було проведено анонімне письмове анке-
тування 100 лікарів – стоматологів, що навчаються 
на курсах тематичного удосконалення лікарів на 
кафедрі терапевтичної стоматології БДМУ та ліка-
рів – інтернів другого року навчання.

Результати дослідження та їх обговорення. За 
результатами інтернет-опитування, для проведення 
інфільтраційної анестезії 72% лікарів використо-
вують карпульний шприц, а 28% – одноразовий 
пластиковий шприц (рис 3). Для проведення про-
відникової анестезії 80% лікарів використовують 
карпульний шприц, а 20% – одноразовий пласти-
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Рис. 6. Результати письмового опитування 
лікарів щодо використання ними 

карпульних шприців при проведенні 
інфільтраційної анестезії

Серед опитаних письмово лікарів 29% корис-
тувалися карпульними шприцами, що біли стери-
лізовано методом автоклавування, у 22% випадків 
карпульні шприци стерилізувалися сухожаровим 
методом. Обмежилися протиранням карпульного 
шприца спиртом 49% лікарів (рис.8).

Рис. 7. Результати письмового опитування 
лікарів щодо використання ними карпульних 

шприців при проведенні провідникової анестезії

Рис. 8. Результати письмового 
опитування лікарів щодо методу стерилізації 

карпульних шприців

Звертає на себе увагу те, що для проведення як 
інфільтраційної так і провідникової анестезії лікарі 
стоматологи здебільшого використовують карпуль-
ні шприци та сучасні анестетики у карпулах. Тим 
більш небезпечною є ситуація, коли близько поло-
вини (47,5% за даними інтернет опитування та 49% 
за даними письмового опитування) лікарів не сте-
рилізують карпульний шприц.Протирання головки 
шприца спиртом ніякою мірою не може вберегти 
від перенесення небезпечних інфекцій від одного 
пацієнта до іншого.

Висновки. Проведене опитування показало, 
що при проведенні місцевої анестезії переважною 
більшістю лікарів-стоматологів використовують-
ся карпульні шприци. Майже половина опитаних 
стоматологів не стерилізують карпульні шприци 
після використання, що становить значну загрозу 
інфікування пацієнтів різними захворюваннями, 
що передаються ін’єкційно (ВІЛ-СНІД, вірусні ге-
патити та ін.).
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